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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. Α΄), την υπ’  αριθ. 
153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/Β ́/15-9-2017) Υπουργική Απόφαση και την υπ’  αριθ. 
147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364/Β /́19-11-2021) Υπουργική Απόφαση, 
  
ο Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π. προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς 
της Σχολής: 
1. Τοπογραφίας 
2. Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης 
για μονοετή θητεία από 01/09/2022 έως και 31/08/2023. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία της Σχολής από 
σήμερα 30/05/2022 έως και τη Δευτέρα 13/06/2022 με αίτησή τους προσωπικά ή μέσω 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Η αίτηση μπορεί να 
επισυναφθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση secret@survey.ntua.gr. 
 
Δικαίωμα υποβολής, σύμφωνα με το νόμο, έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης του 
οικείου Τομέα μέχρι και την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, οι οποίοι δεν κατέχουν 
συγχρόνως το αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, εκτός αν είναι 
Διευθυντές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Εργαστηρίου. Επιτρέπεται η εκλογή 
Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν 
περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή 
Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 
 
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψήφο μέσω 
του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας, τη Δευτέρα 20/06/2022 και ώρα 09.00 έως 15.00. Εφόσον προκύψει 
η ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την 
ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 21/06/2022 και ώρα 09.00 π.μ. έως 
15.00. 
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Η ανακήρυξη των υποψήφιων για Διευθυντή Τομέα γίνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
από τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής. 
 
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των 
Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών, 
μόνιμων ή επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων του οικείου Τομέα. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
-Πρύτανη Ε.Μ.Π. 
Δ/νση Διοικητικού Προσ/κού:  
-Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 

     Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.                                                                          

 


