
 

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

Για την ανάδειξη του εκπροσώπου των  μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή τους  (με θητεία από 
1/9/2022 έως και 31/08/2023) στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, 
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς  Πανεπιστηµίου της 
Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Στις Σέρρες σήμερα ημέρα Πέμπτη 7/7/2022 και ώρα 09:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
τριμελής Εφορευτική Επιτροπή,  ως όργανο διενέργειας εκλογών που ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. 
ΔΦ 30/595/05-07-2022 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, 
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε. 

 
Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή (Ο.Δ.Ε.) έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (Α’ 70). 

2) 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 23του Ν.4210/2013(ΦΕΚ 254/Α΄/2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

3) Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1δ και 26 παρ 1δ Ν. 4485/2017 (Α΄114). 

4) Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, 
μετά τη δημοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)». 

5) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/τ.Β/2017) όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ.Β.Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/13-11-2017) Υ.Α.     

6) Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Εσωτερικού Κανονισμού του Δι.Πα.Ε. (ΦΕΚ 4889/Β/6-11-
2020). 

7) Την  Αριθμ. ΔΦ 30/12532/21-07-2021 Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής 
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με διετή θητεία, από 1/9/2021 έως και 
31/08/2023. 

8) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 147084/Ζ1/2021 - ΦΕΚ 5364/Β/19-11-2021 «Καθορισμός του 
τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των 
Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 

9) Την αριθμ. πρωτ. ΔΦ 2.1/566/27-06-2022  «Προκήρυξη εκλογών για την  ανάδειξη των 

εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του 

Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, 

Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.», με ΑΔΑ: ΨΝΛΣ46ΨΖ3Π-

ΗΚΨ. 

10) Την αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30/595/05-07-2022 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε., σχετικά με 
τον ορισμό της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. 

11.) Το γεγονός της αναπλήρωσης του κου Αλέξανδρου Βάκαλου (λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων),   από τη κα Ζωή Λαζογιάννη, 

 

 



ομόφωνα αποφάσισε 

1. τον ορισμό διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του (με 
θητεία από 1/9/2022 έως και 31/08/2023) στη Συνέλευση του Τμήματος  Μηχανικών 
Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών :  

 

Ορίζουμε ως διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία 
για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., τον Δημήτριο Μπαή μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

2. την Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή 
του στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών: 

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

Για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π.:  

1. Ζιώγας Ιορδάνης του Ιωάννη, μέλος Ε.ΔΙ.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 09:00 έως και 13:00 

 
 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο Πρόεδρος                                                          Τα μέλη 

 

 

 

 

*ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΗΣ             *ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΑΚΟΣ               *ΖΩΗ ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗ 

 

Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο 

 


