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                ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
                   (Με έδρα Αγρίνιο) 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Αρμόδιος:  Ευάγγελος Σιάμος  
Τηλέφωνο: 26410 74112 
Ηλ. Ταχυδρομείο: gramdpfp@upatras.gr  
 
Αγρίνιο, 14.06.2021 
 
Αριθμ. Πρωτ.:1334/6996/19061 

 

 
 
 
ΠΡΟΣ:  
Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
(Κ.Ε.Ε.) του Τ-ΜΗΧ-ΠΕΡ. 

 
ΚΟΙΝ:  
Καθηγητές Πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές 
Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές, Τ-ΜΗΧ-ΠΕΡ. 

 
 
 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. το υπ' αριθ. (680/29.8. 2020/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ περί εκλογή Προέδρου του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος. 
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α’) όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 
3. τις διατάξεις της Υ.Α. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/22-06-2020, τ. Β’) «Διαδικασία ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.». 
4. τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25-10-

2019, τ. Β ́), όπως ισχύουν.  
5. την υπ. αριθμ. 1240/6114/17481/01.6.2021 (ΑΔΑ:ΨΔΑΝ469Β7Θ-ΦΟΟ), σχετική 

προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή των Εργαστηρίων: 1. Μικροβιολογίας 
Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής και 2. Φυσικής Περιβάλλοντος και 
Τεχνολογιών Υδρογόνου, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.  

6. τους οριστικοποιημένους  εκλογικούς καταλόγους (υπ’ αριθ. 
1330/6933/18976/14.6.2021), του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
επικυρωμένους από τον Πρόεδρο του Τμήματος, για την ανάδειξη Δ/ντη των 
Εργαστηρίων: 1. Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής και 2. 
Φυσικής Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Υδρογόνου.  

7. τις  υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων για τη θέση Δ/ντη Εργαστηρίων του 
Τμήματος, ως ακολούθως: 
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1. Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής:  
Αναπλ. Καθ. Τσιάμης Γεώργιος, υπ’ αριθ. 1288/8/6/2021 
 
2. Φυσικής Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Υδρογόνου: Αναπλ. Καθ. 
Μακρίδης Σοφοκλής, υπ’ αριθ. 1274/03/6/2021 

 
 
Ορίζει Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
(Κ.Ε.Ε.),με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας 
ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίων, α) Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης 
Γονιδιωματικής και β)  Φυσικής Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Υδρογόνου, του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών, με θητεία 
από 01.09.2021 έως 31-08-2024, τα παρακάτω μέλη: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.Βλαστός Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής Τ-ΜΗΧ-ΠΕΡ., Πρόεδρος  
2.Τεκερλεκοπούλου Αθανασία,  Επικ. Καθηγητής Τ-ΜΗΧ-ΠΕΡ. 
3. Αντωνοπούλου Μαρία, Τ-ΜΗΧ-ΠΕΡ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. Παπαδάκης Ευάγγελος καθηγητής, Τ-ΜΗΧ-ΠΕΡ, Πρόεδρος 
2. Κουτελιέρης Φραγκίσκος, καθηγητής , Τ-ΜΗΧ-ΠΕΡ 
3. Κούτσιας Νικόλαος, Αναπλ. καθηγητής , Τ-ΜΗΧ-ΠΕΡ 

 
Πρόεδρος της ανωτέρω Εφορευτικής Επιτροπής, ορίζεται ο κ. Βλαστός Δημήτριος Αναπλ. 
Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος , ως το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ.  
 
Α. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική 
και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή και 
ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν 
οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
τα οριζόμενα στην ως άνω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα προκήρυξη, 
καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής, 
Β). Διαβιβάζει τους εγκεκριμένους εκλογικούς καταλόγους και τις αιτήσεις των υποψηφίων 
Διευθυντών των εργαστήριων: α) Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης 
Γονιδιωματικής και β) Φυσικής Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Υδρογόνου, στον Πρόεδρο 
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), προκειμένου η Κ.Ε.Ε. να εξετάσει την 
εκλογιμότητα και να ανακηρύξει τους υποψηφίους της μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
από τη συγκρότησή τους.  
Γ. Με απόφασή της η Κ.Ε.Ε., ορίζει ένα μέλος της ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής 
διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» 
από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., μετά την υποβολή αιτήματος το οποίο αποστέλλεται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. (στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr) και κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr) προκειμένου για 
την καταχώριση στο σύστημα «ΖΕΥΣ» των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών της αρμόδιας ανά περίπτωση Κ.Ε.Ε., τα ονόματα των 
υποψήφιων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και 
κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο), και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι 
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εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Όλα τα μέλη θα 
πρέπει να μεριμνήσουν για την απόκτηση των ατομικών Κρυπτογραφικών Κλειδιών 
Ψηφοφορίας που είναι απαραίτητα για την διαδικασία και την έκδοση αποτελέσματος. Η 
Κ.Ε.Ε εκάστου Τμήματος τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και συντάσσει τελικό 
πρακτικό(πρακτικό εκλογής) το οποίο διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει 
διαπιστωτική πράξη εκλογής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα στης Κυβερνήσεως.  
 
Υπενθυμίζεται ότι η ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 22.6. 2021 
ημέρα Τρίτη  από ώρα 09:00 έως 12:30 μ.μ. Εάν ο μοναδικός υποψήφιος δεν συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 23.06.2021, ημέρα Τετάρτη από ώρα 09:00 π.μ. έως 13.00. 
Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, ήτοι την, 24. 06. 2021 ημέρα Πέμπτη από ώρα 09:00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. 
οπότε εκλέγεται ως μοναδικός υποψήφιος, αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 
των έγκυρων ψήφων.  
 
Αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ορίζεται το Τμήμα Δικτύων Δεδομένων-Φωνής της 
Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Πατρών. 
 
 
 

   Ο  Πρόεδρος του Τμήματος 
 
  
 Καθ. Φραγκίσκος Κουτελιέρης   
 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Πρύτανη 
-Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων 
-Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών & Διοικητικών Υποθέσεων 
-Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Σχολής  
-Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων 
-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
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