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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αλεξάνδρεια Πανεπιστηµιούπολη  

 

 

 

Πληροφορίες: Βέρρα Σερασίδου                                                                Θεσσαλονίκη 12-7-2022 

Τηλ.: 2310013937                                                                                       Αρ. πρωτ. 683 

   

E-mail: info@iem.ihu.gr 

 

 

Προς:  

Τα Μέλη ∆.Ε.Π  

του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης,  

της Σχολής Μηχανικών,  

του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος  

 

 

Θέµα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ∆ιευθυντών Τοµέων του Τµήµατος 

Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς 

Πανεπιστηµίου της Ελλάδος». 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης της Σχολής Μηχανικών του 

∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, λαµβάνοντας υπόψη:  

 

1. Tις διατάξεις των άρθρων 27 και 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-08-2017, Τευχ. Α΄).  

2. Την υπ. αριθµ.153348/Ζ1/15-09-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-09-2017): 

«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.∆Ι.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. 445/2017 (Α΄114)» του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων και την τροποποίηση αυτής σύµφωνα µε την µε 

αριθµ.191014/Ζ1/07-11-2017 υπουργικής απόφασης (Β΄3969) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/2013) 

«Ρυθµίσεις Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/07-05-2019): «Συνέργειες Πανεπιστήµων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 77561/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020 

«∆ιαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των 

Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των µονοµελών οργάνων των ακαδηµαϊκών µονάδων των 

Α.Ε.Ι., καθώς και των ∆ιευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν 

στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών µονάδων των Α.Ε.Ι.». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της 

Ελλάδος (ΦΕΚ 4889/τ.Β΄/06-11-2020). 
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7. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1268/τ.B΄/1-4-2021 (Αριθµ. απόφασης ∆Φ 2.1/4110), «Ίδρυση 

Τοµέων στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης, της Σχολής Μηχανικών του 

∆ΙΠΑΕ». 

8. Τα Πρακτικά 16/29-6-2021, 12/15-6-2022 και 16/12-7-2022  της Συνέλευσης του Τµήµατος 

Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης σχετικά µε την ένταξη των µελών ∆ΕΠ, Ε∆ΙΠ και 

ΕΤΕΠ του Τµήµατος στους Τοµείς. 

9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ 2358/τ.Β'/3-6-

2021) µε θέµα:  «Καθορισµός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της 

εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των µελών ∆ΕΠ στα συλλογικά όργανα 

των Τµηµάτων και Σχολών και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.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» 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 98 και 131 του N. 4692/2020 (ΦΕΚ111/τ.Α΄/12-06-2020) 

«Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»,  

 

Προκηρύσσει 
 

εκλογές για την ανάδειξη ∆ιευθυντών των Τοµέων του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής  και 

∆ιοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ∆ΙΠΑΕ µε θητεία ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους, από 

1/9/2022 έως και 31/8/2023: 

 

1. Τοµέας Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας  

2. Τοµέας Σχεδιασµού και Παραγωγής Προϊόντων και Συστηµάτων 

3. Τοµέας Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Πληροφοριακών Συστηµάτων 

 

∆ιευθυντής Τοµέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης µέλος ∆.Ε.Π. µέχρι και τη βαθµίδα του 

επίκουρου του οικείου Τοµέα για θητεία ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους. Αν δεν υπάρχουν 

υποψηφιότητες, ο ∆ιευθυντής του Τοµέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος µεταξύ των 

µελών ∆.Ε.Π. του Τοµέα. Επιτρέπεται η εκλογή ∆ιευθυντή για δεύτερη συνεχόµενη θητεία. 

∆ιευθυντής δεν µπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης 

θητείας του. ∆εν επιτρέπεται η εκλογή ∆ιευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες 

συνολικά. 

 

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αίτηση στη Γραµµατεία του 

Τµήµατος, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της 

ηµεροµηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης, ήτοι έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 

και ώρα 14:00. 

 

Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή ∆ιευθυντή Τοµέα απαρτίζεται από το σύνολο των 

καθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, 

µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τοµέα. Η εκλογή 

γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαµβάνει τα ονόµατα όλων των υποψηφίων µέσω 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και πραγµατοποιείται µέσω 

ειδικού πληροφοριακού συστήµατος («ΖΕΥΣ») του Εθνικού ∆ικτύου Υποδοµών Τεχνολογίας 

και Έρευνας (Ε.∆.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγµατοποιείται από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Οι εκλογείς επιλέγουν την προτίµησή τους για έναν µόνο από 

τους υποψήφιους ∆ιευθυντές. 

 

Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 26
η
 Ιουλίου 2022, ηµέρα Τρίτη από 

ώρα 09:00 έως 12:00 σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο πληροφοριακό 

σύστηµα «ΖΕΥΣ». 

 

∆ιευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και 
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εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τµήµατος. Αν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός 

εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 

 

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα του ∆ΙΠΑΕ και 

στην ιστοσελίδα του Τµήµατος καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τµήµατος. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος * 

 

 

Απόστολος Τσαγκάρης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

(Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο το οποίο τηρείται στα αρχεία του τµήµατος) 

 

 

Εσωτερική διανοµή 

1. Πρόεδρο ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ΙΠΑΕ 

2. Αντιπροέδρους ∆ιοικούσας Επιτροπής 

3. Κοσµήτορα Σχολής Μηχανικών 

4. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υποθέσεων 
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