
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

(ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) με τίτλο: 

«Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and 
Waste Management Laboratory-AWMA Lab» 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Στην Κοζάνη σήμερα, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9.00πμ έως 14μμ, πραγματοποιήθηκε η 

εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο με βάση την αριθμ. 77561/Ζ1/2020 (ΦΕΚ2481/τ.Β’/22-

06-2020) Υπουργική Απόφαση μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού 

Εργαστηρίου (συνέργεια των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών),για 

τριετή θητεία, με τίτλο: «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και 

Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab» της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

 

Μετά τη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 

συνεδρίασαν και διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά (και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις), 

εισήγαγαν τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας και το σύστημα «ΖΕΥΣ» εξήγαγε 

το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή Διευθυντή, το οποίο έχει ως εξής: 

 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων:   εβδομήντα έξι (76) 

Ο αριθμός των ψηφισάντων:    τριάντα επτά (37) 

Ο αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων:  τριάντα επτά (37) 

Ο αριθμός των λευκών ψήφων:   μία (1) 

Ο αριθμός των άκυρων ψήφων:   μηδέν (0) 

Ο αριθμός των ενστάσεων :    μηδέν (0) 

 

  



 

 

 

 

 

Ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή, κ.Τάγαρης Ευθύμιος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, έλαβε από τους εκλογείς τριάντα έξι (36) ψήφους. 

 

Συνεπώς, εκλέγεται για το αξίωμα του Διευθυντή, αφού συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 
των έγκυρων ψήφων, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ114/τ.Α΄/14-8-2017) ο κ.Τάγαρης Ευθύμιος.  

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
της Πολυτεχνικής Σχολής και των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών. 

*Το πρωτότυπο έγγραφο έχει κατατεθεί και τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Σουλιώτης Εμμανουήλ  

Πανάρας Γεώργιος  

Στημονιάρης Αδάμ  


