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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέµα : Oρισµός Τριµελών Εφορευτικών Επιτροπών (ΟΔΕ) για τη διεξαγωγή
των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε
τον αναπληρωτή τους στη Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικών του Δι. Πα.Ε.

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της
Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (Α’ 70)
β) Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1δ και 26 παρ 1δ του ν. 4485/2017 (Α΄114)
γ) Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Ζητήµατα Οργάνων
Διοίκησης των ΑΕΙ, µετά τη δηµοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)»
δ) 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.
ε) Την υπ’ αριθ. 60944/Ζ1/28.05.2021 ΚΥΑ του ΥΠΠΘ «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» (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 2358/3-6-2021)
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 9 και 10 του Εσωτερικού Κανονισµού του Δι.Πα.Ε.
(ΦΕΚ 4889/Β/6-11-2020)
ζ) Την αριθµ.: ∆Φ30/5314/03-09-2019 (Α∆Α:6ΛΙ146ΨΖ3Π-ΔΧΧ) ∆ιαπιστωτική Πράξη
του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε. εκλογής του Κωνσταντίνου
Ευαγγελίδη του Εµµανουήλ, καθηγητή πρώτης βαθµίδας του Τµήµατος Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε., ως
Προέδρου του Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής
Μηχανικών του Δι.Πα.Ε., µε διετή θητεία από 01-09-2019 έως και 31-08-2021 (ΦΕΚ
731 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. /13.09.2019).
η) Την αριθµ. πρωτ. 161/17-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ3Η46ΨΖ3Π-Χ8Λ) Προκήρυξη εκλογών



ΑΔΑ: 65ΦΝ46ΨΖ3Π-ΝΣΦ



για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους
αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
θ) Τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν,

αποφασίζουµε

τον ορισµό δύο (2) Τριµελών Εφορευτικών Επιτροπών ως Όργανο Διενέργειας
Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), αποτελούµενες από µέλη Ε.ΔΙ.Π. και από µέλη Ε.Τ.Ε.Π. των
Τµηµάτων του Δι.Πα.Ε, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, οι οποίες θα έχουν την
ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει χώρα την Δευτέρα 22
Αυγούστου 2022 για την ανάδειξη των εκπροσώπων µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε
τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τµήµατος, ήτοι: 

Α. Τριµελής Εφορευτική Επιτροπή  ΕΔΙΠ

Τακτικά Μέλη 
1. Πατσιάκος Αβραάµ, ως Πρόεδρος 
2. Ζιώγας Ιορδάνης
3. Μάνος Δηµήτριος

Αναπληρωµατικά Μέλη
1. Κασµερίδης Νικόλαος
2. Λαζογιάννη Ζωή
3. Βάκαλος Αλέξανδρος

Β. Τριµελής Εφορευτική Επιτροπή ΕΤΕΠ 

Τακτικά Μέλη 
1. Δηµητρακάκης Κωνσταντίνος, ως Πρόεδρος 
2. Λάντζος Θεόδωρος
3. Εβελζαµάν Ιωάννης

Αναπληρωµατικά Μέλη
1. Σαφούρη Χριστίνα
2. Κούτλας Αντώνιος
3. Μυρωνίδης  Γαβριέλος

Τα µέλη των Εφορευτικών Επιτροπών οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και
ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των µελών του εκλεκτορικού σώµατος,
να παρακολουθούν την ορθή και οµαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,
να υποβοηθούν και να επιλύουν οποιοδήποτε ζήτηµα προκύπτει κατά τη διάρκεια
αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

  Σας διαβιβάζουµε:
1. την αίτηση του κ Μπαή Δηµήτριου για τη θέση του εκπροσώπου των µελών
Ε.Δ.Ι.Π.  στη Συνέλευση του Τµήµατος 
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2. την αίτηση του κ Γάκου Πασχάλη για τη θέση του εκπροσώπου Ε.Δ.Ι.Π. στη
Συνέλευση του Τµήµατος

3. την αίτηση του κ Καζάκη Παναγιώτη για τη θέση του εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη
Συνέλευση του Τµήµατος

καθώς και τους  εκλογικούς  καταλόγους  του Τµήµατος.

Οι ανωτέρω Επιτροπές αφού τις παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων,
εξετάζουν την εκλογιµότητα και ανακηρύσσουν τους υποψηφίους µέσα σε δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από τον ορισµό τους.

Η εκλογική διαδικασία µε ηλεκτρονική ψήφο πραγµατοποιείται µέσω του ειδικού
συστήµατος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο πραγµατοποιείται από την ηλεκτρονική
διεύθυνση https://zeus.grnet.gr

Mε απόφασή της η Τριµελής εφορευτική επιτροπή ορίζει ένα µέλος της ως
Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
καταχώρηση στο σύστηµα «ΖΕΥΣ» των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα.   

Όλα τα µέλη θα πρέπει να µεριµνήσουν για την απόκτηση ατοµικών
κρυπτογραφικών Κλειδιών Ψηφοφορίας που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία και
την έκδοση του αποτελέσµατος.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., και στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών. 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος
  Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
  
  

Δηµήτριος Φουτάκης 
             Επίκουρος Καθηγητής

Εσωτερική Διανοµή: 
1. Πρόεδρο ∆ιοικούσας Επιτροπής 
2. Κοσµήτορα Σχολής Μηχανικών
3. Μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος
4. ∆/νση ∆ιοικητικού Τµήµα Προσωπικού Πανεπιστηµιούπολης Σερρών 
5. Σύλλογο µελών Ε.∆Ι.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. 
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