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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών (ΟΔΕ) για τη διεξαγωγή των 
εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές 
τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 
έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (Α’ 70) 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1δ και 26 παρ 1δ του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
3. Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων 

Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)» 
4. 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.                                             

5. Την αριθμ.πρωτ.438/15-06-2021 (ΑΔΑ: 6Η7446ΨΖ3Π-Ζ4Ω) Προκήρυξη εκλογών 
για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους 
στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. (με θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2022). 

6. Τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν, 
 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

τον ορισμό μιας (1) τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών 
(ΟΔΕ), αποτελούμενη από μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων του Δι.Πα.Ε., με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 
που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 07-07-2021 για την ανάδειξη των εκπροσώπων των 
μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τους αναπληρωτές τους 
στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ήτοι: 
 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.   

Τακτικά μέλη 

1) Παράσχου Θεόδωρος, ως Πρόεδρος 

2) Λιούσα Χρυσούλα  

3) Μπάσιος Αθανάσιος 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Ουρδούδη Βαΐα 

2) Δημητρακάκης Κων/νος 

3) Καζάκης Παναγιώτης 

ΑΔΑ: ΩΧΕΨ46ΨΖ3Π-ΦΦΥ



 

Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα 
σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό τους και με επιμέλειά της αναρτάται σε ειδικό 
τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. 

Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση 
του εκλογικού δικαιώματος, την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν και την 
ταχεία απόφαση επ’ αυτών, την άρτια διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την 
έκδοση του τελικού αποτελέσματος και γενικότερα την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος 
προκύψει κατά την εκλογική διαδικασία, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

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» και στον ιστότοπο 

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και του Ιδρύματος. 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 

Κωνσταντίνος Κλεΐδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Κοινοποίηση 
Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής 
Γραμματεία Σχολής Μηχανικών 
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 
Τμήμα Προσωπικού 
Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.  
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