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 Προς:  

• Τα Μέλη του Τομέα Κατασκευαστικού 

 Κοιν.:  

• Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανολόγων και 

Αεροναυπηγών Μηχανικών 

• Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 

• Γραμματεία του Τμήματος (με την παράκληση για 

άμεση προώθηση της παρούσας προκήρυξης σε 

όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. του 

Τμήματος και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό 

τόπο του Τμήματος) 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστήριου Υπολογισμού και Σχεδιάσεως Στοιχείων 

Μηχανών του Τομέα Κατασκευαστικού  

 

Ο Τομέας Κατασκευαστικός του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις 

του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄ και του άρθρου 92, Ν 4823/21 και του ΦΕΚ 2358/2021 τ.Β’) 

 

Αποφασίζει  

 

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστήριου Υπολογισμού και Σχεδιάσεως Στοιχείων 

Μηχανών του Τομέα Κατασκευαστικού 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 23/5/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 ως 12:00 

αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή 

Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρίας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 

και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)» 

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 60944/Ζ1, ΦΕΚ 2358/23-

6-2021 τ.Β΄, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής.  

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π του Τομέα Κατασκευαστικού.  
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Η εκλογή του Διευθυντή Εργαστηρίου θα γίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των 

υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρίας του Ελληνικού Δημοσίου 

με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)» 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.  

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υ.Α., η εφορευτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται, τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, με απόφαση του Διευθυντή του Τομέα που είναι αρμόδιος για 

την προκήρυξη των εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4485/2017 και αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου 

Τομέα με ισάριθμους αναπληρωτές.  

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή του Εργαστηρίου υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη 

Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (αρμοδία κ.κ. Κωνσταντινίδη Κ. και 

Κουτσολιάκου Α.) έως την 12/5/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 

 
 

Με Τιμή 
 
 
 
 
 
 

Παναγιώτης Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Διευθυντής Τομέα 
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