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Σέρρες  29-10-2019 

Αριθµ. πρωτ.: -132- 

 

 

ΠΡΟΣ: Το σύνολο των µελών Ε.∆Ι.Π. των Τµηµάτων της Σχολής Μηχανικών, ως 

σώµα εκλεκτόρων για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου µέλους Ε.∆Ι.Π. µε τον 

αναπληρωτή του στην Κοσµητεία της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς 

Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) 

 

ΚΟΙΝ.: 

α) Πρόεδρο ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος 

(∆Ι.ΠΑ.Ε.) 

β) Υποψηφίους εκπροσώπους µελών Ε.∆Ι.Π. στην Κοσµητεία της Σχολής 

Μηχανικών  

 

 

ΘΕΜΑ: «Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων µελών Ε.∆Ι.Π. στην Κοσµητεία 

της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)» 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. µε τους 

αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσµητεία της Σχολής Μηχανικών 

του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.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» και 

ειδικά του άρθρου 12 «Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ∆Ι.ΠΑ.Ε.». 

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

Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και 



ειδικότερα του άρθ.2 «Ορισµοί», του άρθ.16 «Όργανα της Σχολής», του 

άρθ.17 «Γενική Συνέλευση Σχολής», του άρθ.18 «Κοσµητεία», του άρθ.19 

«Κοσµήτορας» και των παρ. 2, 11 και 12 του άρθ.84 «Τελικές και 

µεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄». 

3. Την αριθµ. 153348/Ζ1/17 (ΦΕΚ 3255 Β/15.9.2017, Α∆Α: 6ΓΨ4653ΠΣ-7ΑΨ) 

Υπουργική Απόφαση «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.4485/2017 (Α΄ 114) και ειδικότερα τις 

διατάξεις του άρθρου 9 «Ανάδειξη εκπροσώπων». 

4. Την αριθµ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3969/Β΄/13-11-2017, 

«Τροποποίηση της αριθµ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής 

απόφασης µε θέµα ‘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.4485/2017 (Α΄114)». 

5. Την αριθµ. πρωτ. 122/15-10-2019 (Α∆Α:ΨΥΥΒ46ΨΖ3Π-ΘΙΩ) Προκήρυξη 

εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

µε τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσµητεία της 

Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (µε θητεία έως 

31-08-2021). 

6. Την αριθµ. πρωτ. 130/25-10-2019 (Α∆Α:ΩΠΦΦ46ΨΖ3Π-ΣΩ8) Απόφαση  

ορισµού τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών 

ανάδειξης των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. µε τους αναπληρωτές τους 

στη Γενική Συνέλευση και την Κοσµητεία της Σχολής Μηχανικών του 

∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, 

7. Τις κατατεθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας των µελών Ε.∆Ι.Π.: 

α) την µε αριθµ. πρωτ. 398/24-10-2019 αίτηση υποψηφιότητας του Πανταζή 

Ηλία, µέλος Ε.∆.Ι.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, για την εκλογή 

του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Κοσµητεία της Σχολής 

Μηχανικών. 

β) την µε αριθµ. πρωτ. 408/24-10-2019 αίτηση υποψηφιότητας του Αµπατζή 

Ζαφειρίου, µέλος Ε.∆.Ι.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής και 

Ηλεκτρονικών Συστηµάτων, για την εκλογή του εκπροσώπου και του 

αναπληρωτή του στην Κοσµητεία της Σχολής Μηχανικών. 

8. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες για εκπροσώπηση των µελών 

Ε.∆Ι.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, 

 

εξέτασε τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων ως προς την εκλογιµότητα και διαπίστωσε 

ότι οι εν λόγω υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου. 

Κατόπιν τούτου, 

 

ανακηρύσσει ως υποψηφίους: 

 

Εκπρόσωποι µελών Ε.∆Ι.Π. µε τον αναπληρωτή τους στην Κοσµητεία της Σχολής 

Μηχανικών: 

 

1. Τον Πανταζή Ηλία, µέλος Ε.∆.Ι.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών  



2. Τον Αµπατζή Ζαφείριο, µέλος Ε.∆.Ι.Π. του Τµήµατος Μηχανικών 

Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της 

Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.). 

 

 

Η τριµελής Εφορευτική Επιτροπή 

 

 

 

 

1) Ζιώγας Ιορδάνης 

 

 

 

 

 

2) Μάνος ∆ηµήτριος    

               

 

 

 

 

3) Γάκος Πασχάλης 

 


