
 

 

Σχολή Μηχανικών 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –  
ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΟΔΕ)  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1Ο 

Στις Σέρρες σήμερα 28/06/2021 και ώρα 12:00 συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 
τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ), η ο-
ποία λογίζεται ως (Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), που ορίστηκε με την υπ’ α-
ριθμ.451/24-6-2001 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ. 

Θέμα 1: Ορισμός Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ με τους αναπληρωτές τους 
στη Συνέλευση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Η ΚΕΕ  αφού έλαβε υπόψη: 

1. 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). 

2. Tην αριθμ.60944/Z1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358/τΒ/03.06.2021) «Καθορισμός του τρό-
που διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της ανάδειξης των εκπροσώπων των 
μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων των Σχολών και των μελών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών στα συλλογικά όργανα των 
ΑΕΙ». 

3. Την αρ.πρωτ.438/15.6.2021 Προκήρυξη του Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδι-
κασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του  ΔΙΠΑΕ. 

 
Αποφασίζουμε 

 

Ορίζουμε ως διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος 



Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του  ΔΙΠΑΕ. τον Παράσχου Θεόδωρο μέ-
λος ΕΤΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ. 

Θέμα 2: Ανακήρυξη υποψηφίων των εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ με τους αναπληρωτές 
τους στη Συνέλευση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του  
ΔΙΠΑΕ. 

Η ΚΕΕ  αφού έλαβε υπόψη: 

1. 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). 

2. Την αρ.πρωτ.438/15.6.2021Προκήρυξη του Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδι-
κασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π του τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

3. Το από 24/6/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ με το οποία διαβιβάστηκαν οι αιτήσεις 
υποβολής υποψηφιότητας για εκπρόσωπο ΕΤΕΠ στη Συνέλευση (την α-
ριθμ.ΔΦ30/10714/23-6-2021 αίτηση του κ. Μυρωνίδη Γαβριέλου και την α-
ριθμ.ΔΦ30/10722/23-6-2021 αίτηση του κ. Εβελζαμάν Ιωάννη μελών ΕΤΕΠ του Τμή-
ματος). 

4. Τον ΔΦ30/10779/23-6-2021 Πίνακα Εκλογέων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχα-
νικών του ΔΙΠΑΕ. 

Αποφασίζουμε 

 
Ανακηρύσσομε τα παρακάτω μέλη ΕΤΕΠ ως υποψήφια για εκπρόσωπο στη Συνέ-
λευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου: 
 

1. Εβελζαμάν Ιωάννη 
2. Μυρωνίδης Γαβριέλος 

 
Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 7η Ιουλίου 2021, η-
μέρα Τετάρτη.  
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, από τις 09:00 έως τις 12:00.  
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
Αν κανείς από τα υποψήφια μέλη ΕΤΕΠ δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα 8 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτηκαι για τις ίδιες ώρες 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  



Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται κατά την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα 9 Ιουνίου 2021 μέρα Παρασκευή και για τις ίδιες ώρες, 
οπότε εκλέγεται το υποψήφιο μέλος ΕΤΕΠ που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία 
των έγκυρων ψήφων.Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κε-

ντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο Πρόεδρος           Τα μέλη  

 

*Παράσχου Θεόδωρος                 *Λιούσα Χρυσούλα                  *Μπάσιος Αθανάσιος 

 

*Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο  

 

 


