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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Θεσσαλονίκη, 28.07.2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Aριθμ. πρωτ. ΤΕΤΤΦ 30/1049

Πληροφορίες: Σοφία Τσιτουρίδου
Ταχ. Δ/νση: Σίνδος 57400, ΤΘ141
Τηλ.: 2310013910
Email: info@food.ihu.gr

ΘΕΜΑ: -«Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, ως Αρμόδια Όργανα Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την
ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»
Η Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 70 Α΄)
2. Τα άρθρα 1, 2 και 21 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/2017 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ
254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις».
4. Την με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και
διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017
(Α’114)» (ΦΕΚ Β΄ 3255/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ.
153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών
διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 2 οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και
ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» (ΦΕΚ Β’ 3969/1311-2017).
5. Το άρθρο 95 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄48) «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας - Τροποποίηση του άρθρου 162 του ν. 4763/2020».
6. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμό 60944/Ζ1/28.05.2021: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα
συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών
υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των
επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους» (ΦΕΚ Β΄ 2358/03.06.2021).
7. Το με αρ. πρωτ. ΔΦ 30/9694/07.06.2021 έγγραφο της Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής
Καθηγήτριας Καλλιόπης Μακρίδου με το οποίο διαβιβάστηκε η Κ.Υ.Α. με αριθμό 60944/Ζ1/28.05.2021.
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8. Τα άρθρα 9 και 10 του κεφ. ΙΙ της με αρ. Φ 2.1/17090/6.11.2020 Απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»,
ΦΕΚ 4889/2020 Β’.
9. Η με αρ. πρωτ. ΤΕΤΤΦ 30/1041/25-07-2022 (ΑΔΑ: 66Μ746ΨΖ3Π-Β5Ζ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη
εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
10. Τις υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και
του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του
Τμήματος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
11. Τη με αρ. ΔΦ 30/5435/04-09-2019 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
ΔΙ.ΠΑ.Ε.«Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ
770/Υ.Ο.Δ.Δ./23.09. 2019)
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να ορίσει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, ως Αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη
εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστημών, αποτελούμενη από μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της
εκλογικής διαδικασίας την 29η Αυγούστου, ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Φασούλας Θεόδωρος Ε.Τ.Ε.Π. του 1. Παπακίτσος Χρήστος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Διατροφής &Διαιτολογίας
Τροφίμων
2. Δουλγέρη Ευαγγελία Ε.Τ.Ε.Π. του 2. Αργυρού Άννα Ε.Τ.Ε.Π., του Τμήματος Επιστημών Διατροφής &
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Διαιτολογίας
Τροφίμων

3. Καλεντζή Ελένη, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 3. Τσανακτσίδου Αγάπη, Ε.ΤΕ.Π. του Τμήματος Γεωπονίας
Γεωπονίας

Η ανωτέρω Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο
πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και των
αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστημών, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της. Με επιμέλεια της Εφορευτικής
Επιτροπής αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος/Τμήματος ο πίνακας των
υποψηφίων της Σχολής.
Τα μέλη του Ο.Δ.Ε. ήτοι της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και
ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθούν την
ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οποιοδήποτε
ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό
εκλογής.
Με απόφασή του, το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 60944/Ζ1 (ΦΕΚ 2358/Β΄/3.6.2021), ο οποίος προμηθεύεται τους
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κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., καταχωρεί στο σύστημα
«ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή
ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου ανά περίπτωση
Ο.Δ.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς
θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Οι αρμοδιότητες του Ο.Δ.Ε. περιγράφονται
αναλυτικά στην με αρ. 60944/Ζ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2358/Β΄/3.6.2021).
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.
Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ελένη Καλογιάννη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια








Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών (Ηλεκτρονική αποστολή).
Τμήματα Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα των Τμημάτων).
Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος).
Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση Διοικητικών Ακαδημαϊκών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας Αλεξάνδρειας
Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

