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ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΔΙΕΘΝΕΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	ΤΗΣ	ΕΛΛΑΔΟΣ	
ΣΧΟΛΗ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	
ΤΜΗΜΑ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΚΑΙ	ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	 
Πανεπιστημιούπολη	Σερρών,	Τέρμα	Μαγνησίας,	
			 	 	 	 	 	 	 	 	 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ	ΣΤΟ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ		 

Σέρρες,	31-09-2022 
 	

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ	ΠΡΑΞΗ	
	

Θέμα:		 Eκλογή	 Εκπροσώπων	 των	 μελών	 Ε.Δ.Ι.Π.	 και	 Ε.Τ.Ε.Π.	 στη	 Συνέλευση	 του	 Τμήματος	
Μηχανικών	 Τοπογραφίας	 και	 	 Γεωπληροφορικής	 της	 Σχολής	 Μηχανικών	 του	
Δι.Πα.Ε.,	με	θητεία	από	1/9/2022	έως	και	31/08/2023.		

	
Ο	 Πρόεδρος	 του	 Τμήματος	 Μηχανικών	 Τοπογραφίας	 και	 	 Γεωπληροφορικής	 της	 Σχολής	
Μηχανικών	του	Διεθνούς	Πανεπιστημίου	της	Ελλάδος	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	 30/13297	 (ΦΕΚ	 690/Υ.Ο.Δ.Δ./19-08-2021)	 Διαπιστωτική	Πράξη	 του	Προέδρου	
της	Διοικούσας	Επιτροπής	του	Διεθνούς	Πανεπιστηµίου	της	Ελλάδος	(ΔΙ.ΠΑ.Ε.)	«εκλογή	Προέδρου	
και	 Αναπληρωτή	 Προέδρου	 του	 Τµήµατος	 Μηχανικών	 Τοπογραφίας	 και	 Γεωπληροφορικής	 της	
Σχολής	Μηχανικών	του	ΔΙ.ΠΑ.Ε.,	µε	διετή	θητεία	από	1/09/2021	έως	3108-2023)»	
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.	 334/15-07-2022	 «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	Μηχανι-
κών	Τοπογραφίας	και	Γεωπληροφορικής	της	Σχολής	Μηχανικών	του	Διεθνούς	Πανεπιστημίου	της	
Ελλάδος,	με	ΑΔΑ:	ΡΒΡΡ46ΨΖ3Π-ΨΔ8.	
10)	Την	αριθμ.	πρωτ.	364/26-07-2022		με	ΑΔΑ:	65ΦΝ46ΨΖ3Π-ΝΣΦ	απόφαση	του	Προέδρου	του	
Τμήματος	Μηχανικών	 Τοπογραφίας	 και	 Γεωπληροφορικής	 της	 Σχολής	Μηχανικών	 του	 Δι.Πα.Ε.,	
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σχετικά	με	τον	ορισμό	των	Τριμελών	Εφορευτικών	Επιτροπών	(ΟΔΕ).	
11)	Το	πρακτικό	στις	30-7-2022	της	Τριμελούς	εφορευτικής	επιτροπής	(ΟΔΕ)	για	την	ανάδειξη	του	
εκπροσώπου	 των	 μελών	 Ε.Δ.Ι.Π	 στη	 Συνέλευση	 του	 Τμήματος	 σχετικά	 με	 τον	 ορισμό	 του	
διαχειριστή	 της	 εκλογικής	 διαδικασίας,	 την	 ανακήρυξη	 του	 υποψηφίου	 και	 τον	 καθορισμό	 του	
χρονικού	διαστήματος	της	ψηφοφορίας.	
12)		Το	πρακτικό	στις	30-7-2022	της	Τριμελούς	εφορευτικής	επιτροπής	(ΟΔΕ)	για	την	ανάδειξη	του	
εκπροσώπου	 των	 μελών	 Ε.Τ.Ε.Π.	 στη	 Συνέλευση	 του	 Τμήματος	 σχετικά	 με	 τον	 ορισμό	 του	
διαχειριστή	 της	 εκλογικής	 διαδικασίας,	 την	 ανακήρυξη	 του	 υποψηφίου	 και	 τον	 καθορισμό	 του	
χρονικού	διαστήματος	της	ψηφοφορίας.	
13)	Το	πρακτικό	στις	22-08-2022	της	Τριμελούς	εφορευτικής	επιτροπής	(ΟΔΕ)	για	την	εκλογή		του	
εκπροσώπου	των	μελών	Ε.ΔΙ.Π.	στη	Συνέλευση	του	Τμήματος.	
14)	Το	πρακτικό	στις	22-08-2022	της	Τριμελούς	εφορευτικής	επιτροπής	(ΟΔΕ)	για	την	εκλογή	του	
εκπροσώπου	των	μελών	Ε.Τ.Ε.Π.	στη	Συνέλευση	του	Τμήματος,	

διαπιστώνουμε	

την	 εκλογή	 του	 εκπροσώπου	 των	 μελών	 Ε.Δ.Ι.Π.	 και	 του	 εκπροσώπου	 των	 μελών	 Ε.Τ.Ε.Π.	 στη	
Συνέλευση	 του	 Τμήματος	 Μηχανικών	 Τοπογραφίας	 και	 	 Γεωπληροφορικής	 της	 Σχολής	
Μηχανικών	του	Δι.Πα.Ε.		με	ετήσια	θητεία,	από	01-09-2022	έως	και	31-08-2023,	ως	εξής	:	

	 Εκπρόσωπος	των	μελών	Ε.ΔΙ.Π.	ο	Δημήτριος		Μπαής	του	Νικόλαου.	

	 Εκπρόσωπος	των	μελών	Ε.Τ.Ε.Π.	ο	Παναγιώτης	Καζάκης	του	Φώτιου.	

	 Η	παρούσα	απόφαση	να	αναρτηθεί	στο	Πρόγραμμα	«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»	και	στον	 ιστότοπο	 του	Δι.Πα.Ε.	
και	του	Τμήματος	Μηχανικών	Τοπογραφίας	και	Γεωπληροφορικής..	

	

	 Ο	Πρόεδρος	του	Τμήματος	 
		 	Μηχανικών	Tοπογραφίας	και		 Γεωπληροφορικής 
		 		 	 	 	 	 	 	 					 
		 		 	 	 	 	 	  
	

Δημήτριος	Φουτάκης			
		 	 	 	 	Επίκουρος	Καθηγητής	 

	
Κοινοποίηση 
• Ενδιαφερόμενους	
• Πρόεδρο	Διοικούσας	Επιτροπής	
• Γραμματεία	Σχολής	Μηχανικών	
• Δ/νση	Διοικητικού	Οικονομικού	
• Τμήμα	Προσωπικού	
• Μέλη	Ε.ΔΙ.Π.	&	Ε.Τ.Ε.Π.	του	Τμήματος	
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