
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ           Κοζάνη 23/11/2017

Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών
Εκπροσώπου  των Διοικητικών Υπαλλήλων (ΜΔΥ, ΙΔΑΧ) 
για τη Σύγκλητο του ΠΔΜ  

Θέμα: «Διαβίβαση πρακτικού» 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα πρακτικό εφορευτικής επιτροπής για την ανακήρυξη 

υποψηφίων για τη θέση εκπροσώπου των Διοικητικών (ΜΔΥ, ΙΔΑΧ) στη Σύγκλητο 

του ΠΔΜ.

Η εφορευτική επιτροπή

Κίτσογλου Θεοδώρα 

Γρηγοριάδου Χριστίνα

Τερζή Παναγιώτα 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΜΔΥ. ΙΔΑΧ) 
ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σήμερα,  ημέρα  Πέμπτη  23  Νοεμβρίου  2017,  συνήλθε   η  τριμελής  εφορευτική 
επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. Πράξη 3004/22-11-2017 του Πρύτανη του 
Π.Δ.Μ., για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου 
των  Διοικητικών  (ΜΔΥ,  ΙΔΑΧ)  στη  Σύγκλητο  του   Ιδρύματος,
αποτελούμενη από τις κ.κ.: 

1. Κίτσογλου Θεοδώρα 

2. Γρηγοριάδου Χριστίνα

3. Τερζή Παναγιώτα 

 
Η επιτροπή αφού παρέλαβε τις  αιτήσεις  υποψηφιότητας  των κ.κ.,    Εμμανουήλ 
Μυλωνά  (αρ.  Πρωτ.  2973/21-11-2017  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο),  Χριστίνας 
Πεταλωτή ( αρ. Πρωτ. 2991/21-11-2017 ιδιοχείρως ) και Ηλία Ίνδου ( αρ. Πρωτ. 
2996/ 21-11-2017 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ) και εξέτασε   την εκλογιμότητα των 
υποψηφίων  έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 13, του εδ. δ’ της παρ. 1 
του άρθρου 17, του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 και του εδ. δ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 21του Ν. 4485/2017  «Οργάνωση  και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για  την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
114/ τ. Α’ /4.8.2017),

2. Την   με   αριθμ.   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 αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄ 3255) υπουργικής 
απόφασης, με θέμα «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  από  2843/15-11-2017  Προκήρυξη  Εκλογών  Για  την  Ανάδειξη 
Εκπροσώπων των Μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και  Διοικητικού  Προσωπικού 
στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

5. Την από 3004/22-11-2017 Πρυτανική Πράξη ορισμού Εφορευτικών Επιτροπών 

                                                           Ανακηρύσσει



Υποψηφίους για την εκλογή του εκπροσώπου των Διοικητικών (ΜΔΥ, ΙΔΑΧ) στη 
Σύγκλητο του  ΠΔΜ τους εξής: 

1. Μυλωνά Εμμανουήλ 
2. Πεταλωτή Χριστίνα

Απορρίπτει  την  αίτηση  του  κ.  Ηλία  Ίνδου,  διότι  είναι  εκπρόθεσμη  (κατατέθηκε 
κατόπιν της ορισθείσας ώρας από την με αρ. Πρωτ. 2843/15-11-2017 προκήρυξη).

                                       Τα μέλη της Εφορευτικής  Επιτροπής 

Κίτσογλου Θεοδώρα                 Γρηγοριάδου Χριστίνα         Τερζή Παναγιώτα 


