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Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις των εκπροσώπων της κατηγορίας των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη

Συνέλευση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Δυτικής Μακεδονίας

Σας ενημερώνουμε ότι την 23η Νοεμβρίου 2017 στην Κοζάνη, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,

υπεύθυνη  για  τη  διεξαγωγή  της  εκλογικής  διαδικασίας  για  την  ανάδειξη  εκπροσώπων  της

κατηγορίας  των  μελών  Ε.ΔΙ.Π.  στη   Συνέλευση  Τμήματος  Μηχανολόγων  Μηχανικών της

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής, λαμβάνοντας υπόψη της:

1.  Τις  διατάξεις  του  εδαφίου  στ’  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  13,  του  εδαφίου  δ’  της

παραγράφου  1  του  άρθρου  17,  του  εδαφίου  δ’  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  18  και  του

εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),

2.  Τη  με  αριθμό 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση  «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών

διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, και διαδικασία ορισμού και

ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των

φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α’ 114)»

(ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),

3. Την τροποποίηση της αριθμού 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄ 3255) Υπουργικής Απόφασης με την

Υπουργική Απόφαση με αριθμό Β’ Προτ. 191014/Ζ13-11-2017 «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών

διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και

ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των

φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.  κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.  4485/2017 (  Α΄

114)», 

4.  Την  προκήρυξη  των  εκλογών  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  184/16-11-2017  για  την  ανάδειξη

εκπροσώπων  της  κατηγορίας  των  μελών  Ε.ΔΙ.Π.  στη   Συνέλευση  Τμήματος  Μηχανολόγων

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής,
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5. Την αίτηση υποψηφιότητας του Πολίτη Μαυρίκιου,  μέλος Ε.ΔΙ.Π.  στο Τμήμα Μηχανολόγων

Μηχανικών, για τη θέση τακτικού εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π., στη Συνέλευση Τμήματος με

αριθμό πρωτοκόλλου 199/21-11-2017,

6.  Την  αίτηση  υποψηφιότητας  του  Κολοκοτρώνη  Δημητρίου,  μέλος  Ε.ΔΙ.Π.  στο  Τμήμα

Μηχανολόγων  Μηχανικών,  για  τη  θέση  αναπληρωτή  εκπροσώπου  των  μελών  Ε.ΔΙ.Π.,  στη

Συνέλευση Τμήματος με αριθμό πρωτοκόλλου 200/21-11-2017,

εξέτασε την εκλογιμότητα του υποψηφίου και ανακηρύσσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

υποψήφιο  για  τη  θέση  του  τακτικού  εκπροσώπου  της  κατηγορίας  των  μελών  Ε.ΔΙ.Π.  στη

Συνέλευση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Δυτικής Μακεδονίας τον:

1) Πολίτη Μαυρίκιο, μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,  

και  επίσης  ανακηρύσσει  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  υποψήφιο  για  τη  θέση  του

αναπληρωτή  εκπροσώπου  της  κατηγορίας  των  μελών  Ε.ΔΙ.Π.  στη  Συνέλευση  Τμήματος

Μηχανολόγων  Μηχανικών  Κοσμητεία της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής

Μακεδονίας τον: 

1) Κολοκοτρώνη Δημήτριο, μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
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