
 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.) 

Για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή τους στη 

Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
Σήμερα 11/07/2022 και ώρα 11:00 συνήλθε  σε συνεδρίαση  η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η 
οποία λογίζεται ως το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ) που ορίστηκε με την απόφαση με 
αριθμ. πρωτ. 622_05/07/2022 του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 
Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή (Ο.Δ.Ε.) έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/07-05-2019): «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και λοιπές διατάξεις» . 

2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Την αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/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.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)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 

191014/Ζ1/07-11-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3969/Β΄/13-11-2017. 

4. Την αριθμ. 60944/Ζ1/28-05-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2358/03-06-2021/τ.Β΄): «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». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 και 10 του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. ΔΦ 2.1/17090/27-10-2020 - ΦΕΚ 

4889/τ.Β΄ - 06-11-2020). 
6. 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 Διαύγεια¨ και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 
254/Α΄/2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

7. Την αριθμ. ΔΦ 30/12537/21-07-2021Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εκλογής του Απόστολου Τσαγκάρη Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 
ως 
Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής Μηχανικών 



του Δι.ΠA.Ε., με διετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2023 (ΦΕΚ 639/6-08-2021 
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) 

8. Την αριθμ. πρωτ. ΜΠΔΦ30/552/24-6-2022, ΑΔΑ:ΩΝΖ046ΨΖ3Π-ΦΥΙ Προκήρυξη 
εκλογών 
για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές 
τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής 
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (με θητεία από 01-09-2022 έως 31-
08-2023) 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 621_05/07/2022 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης σχετικά με τον ορισμό της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, 

 

 
Ομόφωνα αποφάσισε 

1. τον ορισμό διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική 

ψηφοφορία για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του 

Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: 

(σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 3 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/22-6-2020 (ΦΕΚ 2481/22-6-2020 τ. Β' 

και την υπ’ αριθ. 60944/Ζ1/28.05.2021 ΚΥΑ του ΥΠΠΘ): 

 
Ορίζουμε ως διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία 

για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση 

του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., την 

Μαρία Ζυγούρη μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και 

Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

2. την Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη 

Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: 

Ανακηρύσσεται ο παρακάτω υποψήφιος, καθώς διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο των σχετικών 
εγγράφων ότι πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας και δεν 
συντρέχει στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας, ως εξής: 

Α. για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση: 

1. Καραφυλιάς Δημήτριος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 

 

3. τον καθορισμό του ακριβούς χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη 

δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα: Από ώρα 9:00 έως και 15:00. 

 

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

 

 

 

 
Μαρία Ζυγούρη  Χρήστος Παπακίτσος  Άννα Αργυρού  

 

 

 
 


