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Προκήρυξη Εκλογών  
για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και των αναπληρωτών  

στα όργανα του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού της 
Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης   

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού της 
Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης   

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4610/19 (ΦΕΚ70/Α΄/07-05-2019): «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»  

2. Τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ.Α') «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  

3. 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), όπως 
τροποποιήθηκε με την ΥΑ 191014/Ζ1/7-11017 (ΦΕΚ3969/τ.Β΄/13-11-2017).  

4. Την ΚΥΑ 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ 2358/3-6-2021/τ.Β'): «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»  

 
 
 
Τα μέλη ΕΔΙΠ του τμήματος  
Διοίκησης Οργανισμών, 
Μάρκετινγκ & Τουρισμού 
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5. Τις διατάξεις των αρ. 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) 

6. 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»,  

7. Το με αρ. πρω. ΔΦ 30/96944/07-06-2021 έγγραφο της Αντιπροέδρου της 
Διοικούσας Επιτροπής καθηγήτριας Καλλιόπης Μακρίδου με το οποίο 
διαβιβάστηκε η Κ.Υ.Α. με αριθμό 60944/Ζ1/28-05-2021  

8. Το με αρ. ΦΕΚ 632 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. /04-08-2021 εκλογής του Θεόδωρου Καργίδη 
Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού της 
Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης  του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ως Προέδρου του Τμήματος 
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας & 
Διοίκησης, με διετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2023. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
Εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και των αναπληρωτών τους, με θητεία διάρκειας ενός (1) 
έτους, από 1-9-2022 έως 31-8-2023, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και 
ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 19η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη, 
από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., και ως τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας το 
Γραφείο του Προέδρου του Τμήματος. 
 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π 
και των αναπληρωτών τους, έχουν όλα τα μέλη της οικείας κατηγορίας, αντίστοιχα, 
του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης.  
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη: 
Α) που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου 
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης, 

Β) που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να 
υποβάλουν υποψηφιότητα προς την Εφορευτική Επιτροπή με αίτησή τους 
προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@ommt.ihu.gr ή επιστολικά στο τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, 
Μάρκετινγκ & Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε., το 
αργότερο μέχρι 11-7-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Με την αίτησή του ο 
υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του κωλύματα εκλογιμότητας.  
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους 
έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής, με γραπτή δήλωση που απευθύνεται στην 
Εφορευτική Επιτροπή και η υποβάλλεται στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του 
ΔΙΠΑΕ. 
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Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας έχει η τριμελής Εφορευτική 
Επιτροπή που αποτελείται από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους 
αναπληρωτές τους και θα συγκροτηθεί με απόφαση του  Προέδρου του Τμήματος  
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  στις 12-7-2022, ημέρα Τρίτη. 
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους μέσα σε 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. Με επιμέλεια της Εφορευτικής 
Επιτροπής, αναρτάται ο πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων στην ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος. Η Εφορευτική Επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του 
Τμήματος  Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας 
και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής.  
Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα καθοριστεί από 
την Εφορευτική Επιτροπή. 
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος  Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού της 
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. απαρτίζεται, αντίστοιχα, από το 
σύνολο των μελών ΕΔΙΠ του  Τμήματος  Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & 
Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το εκλογικό δικαίωμα 
ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους 
οποίους διενεργούνται οι εκλογές.   
Εκπρόσωπος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δε συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η επαναληπτική 
ψηφοφορία θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι την 20-07-2022 
ημέρα Τετάρτη, στον προαναφερόμενο τόπο ψηφοφορίας με την ίδια ώρα έναρξης 
και λήξης. 
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη ΕΔΙΠ του 
τμήματος.  
 
 
 
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
                                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΓΙΔΗΣ* 
               Καθηγητής 
 
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 
 

     
 Εσωτερική Διανομή:                                     

1. Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 
2. Αντιπροέδρους ΔΙΠΑΕ 
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3..Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής   
4. Δ/νση Διοικητικού  -Τμήμα Προσωπικού 
5. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
6. Σύλλογο ΕΔΙΠ  
   
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1.Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 
2. Δήλωση υποψηφίου 
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ΑΙΤΗΣΗ 

 

Ονοματεπώνυμο :  

 

Όνομα Πατρός : 

 

Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοίκησης 
Οργανισμών, Μάρκετινγκ & 
Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας & 
Διοίκησης του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος: 
 

 

ΘΕΜΑ : 

«Υποψηφιότητα για την εκλογή του 
Εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του 
Αναπληρωτή του στη Συνέλευση  του 

Τμήματος Τμήματος Διοίκησης 
Οργανισμών, Μάρκετινγκ & 
Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας 
& Διοίκησης του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (με θητεία από 01-09-2022 
έως 31-08-2023)» 
 

 

Θεσσαλονίκη ..…../…..…/2022 

 
 
Προς : 

Τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης 
Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού της 
Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης  του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
 
 
 

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω 

υποψηφιότητα για την εκλογή  του Εκπροσώπου 

των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του Αναπληρωτή του στη 

Συνέλευση του Τμήματος του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (θητεία 

από 01-09-2022 έως 31-08-2023), σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθ. 17 & 18 του Ν.4485/2017. 

Με την παρούσα αίτησή μου σας δηλώνω ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα 

εκλογιμότητας.  

 

 
Ο αιτών / η αιτούσα 

 

 

 
(υπογραφή) 
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ΔΗΛΩΣΗ 

 

Ο/Η υπογράφων  

μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της 

ΣΟΔ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., έχω υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Εκπροσώπου ΕΔΙΠ: 

 
δηλώνω 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου ασυμβίβαστα και δεν τελώ σε αναστολή 

άσκησης των καθηκόντων μου, κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011. 

 

 

 

             Ονοματεπώνυμο 

 

        Υπογραφή 
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