
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

               ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Σήμερα, Πέμπτη 27-5-2021 και ώρα 09.00πμ έως  14.00μμ, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με 

ηλεκτρονική ψήφο με βάση την αριθμ.77561/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Β’/22-06-2020) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ» ) του Υπουργείου Παιδείας  και 

Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη του Προέδρου  και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Κεντρικής  Εφορευτικής Επιτροπής συνεδρίασαν και 

διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Τα μέλη της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγαν τους   απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας. Το σύστημα 

«ΖΕΥΣ» εξήγαγε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για  την εκλογή Προέδρου,  το οποίο έχει ως εξής:  

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων : Εννέα (9) 

Ο αριθμός των ψηφισάντων : Εννέα (9) 

Ο αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων: Εννέα (9) 

Ο αριθμός των λευκών ψήφων: Μηδέν (0) 

Ο αριθμός των άκυρων ψήφων: Μηδέν (0) 

Ο αριθμός των ενστάσεων : Μηδέν (0) 

 

 

Ο υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου, Κακούλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Καθηγητής στο Τμήμα 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, έλαβε από τους  εκλογείς Εννέα (9) ψήφους. Ο 
υποψήφιος έλαβε ποσοστό 100% επί των έγκυρων ψήφων. 

Συνεπώς, εκλέγεται για το αξίωμα του Προέδρου, αφού συγκέντρωσε  περισσότερες του 1/3 των έγκυρων  
ψήφων, όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 97  του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ111/τ.Α΄/12-06-2020) ο: 
Κακούλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 

 

 

 

 



 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Κεντρικής  Εφορευτικής Επιτροπής συνεδρίασαν και 

διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Τα μέλη της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγαν τους   απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας. Το σύστημα 

«ΖΕΥΣ» εξήγαγε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για  την εκλογή Αναπληρωτή  Προέδρου,  το οποίο έχει ως 

εξής:  

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων : Εννέα (9) 

Ο αριθμός των ψηφισάντων : Εννέα (9) 

Ο αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων: Εννέα (9) 

Ο αριθμός των λευκών ψήφων: Μηδέν (0) 

Ο αριθμός των άκυρων ψήφων: Μηδέν (0) 

Ο αριθμός των ενστάσεων : Μηδέν (0) 

 

Ο υποψήφιος για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, Κυράτσης Παναγιώτης του Βασιλείου, Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων έλαβε από τους εκλογείς Εννέα (9) 
ψήφους. Ο υποψήφιος έλαβε ποσοστό 100% επί των έγκυρων ψήφων. 

 

Συνεπώς, εκλέγεται για το αξίωμα του Προέδρου, αφού συγκέντρωσε περισσότερες του 1/3 των έγκυρων  
ψήφων, όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 97  του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ111/τ.Α΄/12-06-2020) ο: 
Κυράτσης Παναγιώτης του Βασιλείου 

 

Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου, της Πολυτεχνικής Σχολής και του 
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων. 

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

1.Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος, Πρόεδρος 

 

2.Ντομοπούλου Ασημίνα, τακτικό μέλος 

 

3.Ευκολίδης Νικόλαος, τακτικό μέλος 

 

 


