
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.Ε.)  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 
 

  Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2020 
       

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (K.E.E.), η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ.αριθμ. 2020070302/03-07-2020 απόφαση του Κοσμήτορα (ΑΔΑ: 
6Π0Σ469Β7Τ-ΖΓ1) και έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής 
διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου  του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη 
συνεδρίασή της, την 8η Ιουλίου 2020, έχοντας υπόψη: 
 τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 

114/τ.Α΄/04.08.2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα 
άρθρα: 97, 127 παρ.2 και 131 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-
6-2020),  

 τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο ββ και του άρθρου 2 
της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργικής Απόφασης του 
ΥΠΠΕΘ, (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-9-2017),  

 τις διατάξεις της αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020), 

 την αριθμ. πρωτ. 2020062602/26-06-2020 επαναπροκήρυξη εκλογών  
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (ΑΔΑ: 6Ψ3Γ469Β7Τ-Ξ51),  

 
αποφάσισε τα ακόλουθα:  
 
H ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα διεξαχθεί με 
ηλεκτρονική ψήφο την 14η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη, με ώρα 
έναρξης ψηφοφορίας στις 11.00 και ώρα λήξης ψηφοφορίας στις 
14.00 για το σύνολο του εκλεκτορικού σώματος που απαρτίζεται από το 
σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, 
των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των 
υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος (δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, 
ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την 
αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους). 
 
Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο θα πραγματοποιηθεί μέσω 
του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού 
Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο 
οποίο γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr και 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της αριθμ. 

https://zeus.grnet.gr/


 
 

77561/Ζ1/19-6-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ 
2481/τ.Β΄/22-6-2020). 
 
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα 
πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα ήτοι 15η Ιουλίου 2020 ημέρα 
Τετάρτη, με  ώρα έναρξης ψηφοφορίας στις 11.00 και ώρα λήξης 
ψηφοφορίας στις 14.00. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής 
διαδικασίας, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα ήτοι 16η Ιουλίου 
2020 ημέρα Πέμπτη, με  ώρα έναρξης ψηφοφορίας στις 11.00 και ώρα 
λήξης ψηφοφορίας στις 14.00. 
 
Διαχειριστής της εκλογικής διαδικασίας, προκειμένου να προβεί σε όλες 
τις ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της αριθμ. 
77561/Ζ1/19-6-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ 
2481/τ.Β΄/22-6-2020), ορίζεται ο Αν. Καθ. Δημοσθένης Κυριαζής. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε 
 
 
  
 

Γεώργιος Βούρος 
Καθηγητής 

Τα Μέλη της Κ.Ε.Ε.  

 
Δημοσθένης Κυριαζής 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
 
 
  
 

Μαρία Χαλκίδη 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
 Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 
 Πρύτανη  
 Αντιπρυτάνεις 
 Διεύθυνση Διοικητικού 
 Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών  
 Γραμματέα Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 
 Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων  

 α) Τμήμα Μηχανοργάνωσης 
 β) Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων  

 


