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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το χρονικό διάστημα από
01-09-2019 έως 31/08/2021
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας
υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
2. την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την
ανάδειξη 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)»,
3. Τις διατάξεις του Νόμου 4610/7-5-2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) «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 ΔΙ.ΠΑ.Ε.»,
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 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,
συμπληρώθηκε και ισχύει,
5. Tην αρ. 1η/07-06-2019 (θ. 2.2) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής περί ορισμού προσωρινών
Κοσμητόρων των Σχολών
6. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 2516/Β΄/25-06-2019) «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019,
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), του πάσης φύσεως
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.»
7. Το αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30/3961/26.07.2019 έγγραφο του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής
Ομότιμου Καθηγητή Γεώργιου Στάμου περί εκλογών Προέδρων Τμημάτων των Σχολών του
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με διετή θητεία, για το
χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 31/08/2021.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 09:00 π.μ. έως
14:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου Διοίκησης στην Καβάλα.
Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την
πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση, αυτή θα πραγματοποιηθεί
ακριβώς την επόμενη εργάσιμη μέρα, ήτοι στις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή, κατά τις ίδιες ώρες
και στον ίδιο χώρο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 23, παρ. 1 του Ν. 4485/2017, να
υποβάλουν υποψηφιότητα προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με αίτηση
των

ενδιαφερομένων

προσωπικά,

μέσω

εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου,

ηλεκτρονικά
η

(stefsec@teiemt.gr) ή επιστολικά στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, το αργότερο μέχρι την 20

Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με δύο κάλπες, ταυτόχρονα για την εκλογή
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.
Η εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια.
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Οι εκλογείς ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή
άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Ο Κοσμήτορας της
Σχολής Θετικών Επιστημών

Ηλίας Σαράφης
Καθηγητής

Εσωτερική Διανομή:
-

Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής

-

Πρόεδρο Τμήματος Χημείας

-

Γραμματεία Τμήματος Χημείας

