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Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής

Kοινωνικών Επιστημών  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της  Ελλάδος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4610/19 (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» ,

2.  Τις  διατάξεις  των  άρθρων  2.16,17,18,19  και  άρθρου  84  του  N.  4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

3. Τι  διατάξεις  του  άρθρου  162  του  Ν.4763/2020  (Α΄254)  «Διεξαγωγή  εκλογικών
διαδικασιών στα ΑΕΙ μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το οποίο τροποποιήθηκε με
το άρθρο 95 του Ν.4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48) 

4. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  70  παράγραφος  2,  97  παράγραφος  4  και  131  του
Ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-6-
2020) 

5. Την ΥΑ 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-2017): «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.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) και την
τροποποίηση αυτής με την υπ’ αρ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3969) , 
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6. Την ΥΑ  60944/Ζ1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358/τ.Β’/3-6-2021): «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»

7. Τις  διατάξεις  των   άρθρων  9  και  10   του  Εσωτερικού  Κανονισμού  του  ΔΙΠΑΕ
(Απόφαση αρ. ΔΦ2.1/17090/27-10-2020 έγκρισης τους Εσωτερικού Κανονισμού του
ΔΙΠΑΕ, ΦΕΚ 4889/τ.Β΄/6-11-2020),

8. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  Α΄112)  «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  23  του  Ν.  4210/2013  (ΦΕΚ
Α΄254)  «Ρυθμίσεις  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», 

9. Την   «Συγκρότηση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  Διεθνούς  Πανεπιστημίου  της
Ελλάδος» (ΦΕΚ 106/14-2-2020/ τευχος Υ.Ο.Δ.Δ.), στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’αρ.
υπ. αριθ. 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση της  Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

10. Την υπ’αρ. πρωτ. ΔΦ 30/5189/13-9-2019  Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της
Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΔΙ.ΠΑ.Ε.  για  την   εκλογή   Κοσμήτορα  της  Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών  του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τριετή θητεία από  1-9-2019 έως 31-8-
2022 (ΦΕΚ 733 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13-9-2019)

11. Το  ΦΕΚ  639/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/06-08-2021  «Εκλογή  Προέδρου  του  Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας,  Αρχειονομίας  και  Συστημάτων  Πληροφόρησης  της  Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Α. Εκλογές  για  την  ανάδειξη  των  εκπροσώπων  των  μελών  Εργαστηριακού
Διδακτικού  Προσωπικού  (Ε.ΔΙ.Π.)  και  των  αναπληρωτών  τους  στη  Γενική
Συνέλευση  του  Τμήματος  Βιβλιοθηκονομίας,  Αρχειονομίας  και  Συστημάτων
Πληροφόρησης της Σχολής  Κοινωνικών Επιστημών  του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με θητεία από 01-09-2022 έως 31/08/2023.

Β. Εκλογές  για  την  ανάδειξη  των  εκπροσώπων  των  μελών  Ειδικού  Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους στη Γενική
Συνέλευση  του  Τμήματος  Βιβλιοθηκονομίας,  Αρχειονομίας  και  Συστημάτων
Πληροφόρησης  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών  του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με θητεία από 01-09-2022 έως 31/08/2023.
   
    Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 18η  Ιουλίου 2022,  ημέρα
Δευτέρα, από ώρα 09:00π.μ. έως 15:00, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος
(σύστημα  «ΖΕΥΣ»)  του  Εθνικού  Δικτύου  Υποδομών  Τεχνολογίας  και  Έρευνας
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο θα πραγματοποιηθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση
https://zeus.grnet.g  r .
    Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την ανάδειξη εκπροσώπου ή αναπληρωτή του
προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. έχουν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν
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στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής
κοινωνικών  Επιστημών  του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
      Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι μέλη Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. που  αποχωρούν από
την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια
της προκηρυσσόμενης θέσης ή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.
   Αιτήσεις υποψηφιότητας, από ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις του
Νόμου,  υποβάλλονται  στην  Γραμματεία  του  Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας,
Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,  το αργότερο μέχρι της 15-07-2022 και ώρες από 9:00 έως 14:00, με
έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 Αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση αίτησης,
βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος

 Επιστολικά,  με  συστημένη  επιστολή  προς  την  Πρόεδρο  του  τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας,  Αρχειονομίας  και  Συστημάτων  Πληροφόρησης της  Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών  του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με την ένδειξη «Αίτηση Υποψηφιότητας
εκπροσώπου  -  αναπληρωτή  στην  Γενικής  Συνέλευσης  του  Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας,  Αρχειονομίας  και  Συστημάτων  Πληροφόρησης  της  Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών, στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος.

 Η  εμπρόθεσμη  υποβολή  υποψηφιότητας  και  των  συνοδευτικών  αποδεικνύεται
μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων της Γραμματείας του Τμήματος.

 Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lisa.ihu.gr

Επισημαίνεται  ότι  με  την  υποβολή  της  αίτησης  υποψηφιότητας  οι  υποψήφιοι
καταθέτουν και  Υπεύθυνη Δήλωση , στην οποία δηλώνουν ότι:

 Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 23
του Ν.4485/2017.

 Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους ασυμβίβαστα και δεν τελούν  σε αναστολή
καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της
διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία
απευθύνεται  στην Πρόεδρο του Τμήματος.  Η αίτηση παραίτησης πρωτοκολλείται  στο
πρωτόκολλο  της  Γραμματείας  του  Τμήματος  Βιβλιοθηκονομίας,  Αρχειονομίας  και
Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής  Κοινωνικών Επιστημών .

   Την  ευθύνη  για  τη  διεξαγωγή  της  εκλογικής  διαδικασίας  έχει  τριμελής  Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελεί το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.),  που
αποτελείται  από  μέλη  Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Βιβλιοθηκονομίας,
Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής  Κοινωνικών Επιστημών  του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. αντίστοιχα, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, και  ορίζεται με απόφαση της
Προέδρου του Τμήματος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της
ψηφοφορίας.  Πρόεδρος  της  Κεντρικής  Εφορευτικής  Επιτροπής  είναι  το  ανώτερης
βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα. Με απόφασή του το Ο.Δ.Ε.
ορίζει  ένα  μέλος  του  ως  Διαχειριστή  της  συγκεκριμένης  εκλογικής  διαδικασίας  με
ηλεκτρονική ψήφο
      Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. (Όργανα Διενέργειας Εκλογών), στη συγκεκριμένη περίπτωση η
τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, οφείλουν
να διασφαλίσουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των
μελών  του  εκλεκτορικού  σώματος,  όπως  αυτό  εκάστοτε  ορίζεται  στην  κείμενη
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νομοθεσία,  να  παρακολουθούν  την  ορθή  και  ομαλή  διεξαγωγή  της  ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας,  να  υποβοηθούν  και  να  επιλύουν  οιοδήποτε  ζήτημα  προκύπτει  κατά  τη
διάρκεια  αυτής,  καθώς  και  να  συντάσσουν  και  να  υπογράφουν  το  τελικό  πρακτικό
εκλογής.
     Η  Κεντρική  Εφορευτική  Επιτροπή,  αφού  της  παραδοθούν  οι  αιτήσεις  των
ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή
υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας,
ανακηρύσσει  τους  υποψήφιους  εκπροσώπους  μελών  Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.  και  τους
αναπληρωτές  τους  στην  Γενική  Συνέλευση  του  Τμήματος  Βιβλιοθηκονομίας,
Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης  της Σχολής μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από την συγκρότησή της,  επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,  εκδίδει το
αποτέλεσμα  και  το  υποβάλλει  στον  Πρόεδρο  του  Τμήματος,  ο  οποίος  εκδίδει  τη
διαπιστωτική πράξη εκλογής, που γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα

   Το  εκλογικό  δικαίωμα  ασκούν  μόνο  όσοι  είναι  εγγεγραμμένοι  στους  εκλογικούς
καταλόγους,  με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.  Οι εκλογικοί  κατάλογοι
καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος, και
εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

   Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας,  η εκλογή επαναλαμβάνεται  την επόμενη
εργάσιμη  ημέρα,  ήτοι  την  19η Ιουλίου  2022,  ημέρα  Τρίτη,   μέσω  του  ίδιου
πληροφοριακού συστήματος  και  τις  ίδιες  ώρες.  Σε  περίπτωση νέας  άγονης  εκλογικής
διαδικασίας,  αυτή επαναλαμβάνεται  κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα,  ήτοι την 20η

Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη
σχετική  πλειοψηφία  των  έγκυρων  ψήφων.  Εάν  υπάρχει  ένας  μόνο  υποψήφιος,  αυτός
εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
   Στην περίπτωση που δεν εκλεγούν εκπρόσωποι, τα παραπάνω συλλογικά όργανα
θα συγκροτηθούν χωρίς εκπροσώπους μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π..
    Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα οριστεί
από το αρμόδιο όργανο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.
      Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον
ιστότοπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. .

Εσωτερική Διανομή:

1.Μέλη  Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.  του
Τμήματος
2.Δ/νση Διοικητικού-Τμήμα Προσωπικού

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ
     ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Συνημμένα:
Αίτηση Υποψηφιότητας 
Υ.Δ.
                        
    Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και βρίσκεται στο 
    αρχείο του Τμήματος
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ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ: 
…………………………………………..

ΟΝΟΜΑ: 
……………………………………………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
……………………………………….

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
……………………………………………….

ΤΗΛ.: 
………………………………………………
…….

e-mail: 
………………………………………………
….

ΘΕΜΑ:  «Υποψηφιότητα  για  την  εκλογή
Εκπροσώπου-Αναπληρωτή  Εκπροσώπου
Ε.ΔΙ.Π.  Ή  Ε.Τ.Ε.Π.  στην  ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  του  Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας,  Αρχειονομίας  και
Συστημάτων  Πληροφόρησης της  Σχολής
Κοινωνικών  Επιστημών   του  Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος»

Σίνδος Θεσσαλονίκης /……../……../2022

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και

Συστημάτων Πληροφόρησης της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών  του

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω 
υποψηφιότητα για τη θέση:

Εκπρόσωπος –Αναπληρωτής 
Εκπρόσωπος  ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ στην Γενική
Συνέλευση του Τμήματος  (Κυκλώστε 
ανάλογα) 

γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει
το  άρθρο  23  του  Ν.4485/2017
(ΦΕΚ114Α΄)  για  την  υποβολή
υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24
«Ασυμβίβαστα  –  Αναστολή
καθηκόντων»  του  Ν.4009/2011
(ΦΕΚ195Α΄).
Με την παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω
υπεύθυνη δήλωση ότι:
α)  Δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  μου
κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο
23 του ν.4485/2017 όπως ισχύει.
β)  Δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  μου
ασυμβίβαστα και δεν τελώ σε αναστολή
άσκησης  των  καθηκόντων μου  κατά το
άρθρο 24 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει.

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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