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                          ΠΡΟΣ 

 

      Μέλη ΕΤΕΠ της  

Πολυτεχνικής Σχολής  

του Πανεπιστημίου  

 Δυτ. Μακεδονίας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη  εκπροσώπων ΕΤΕΠ για τη συγκρότηση 

των συλλογικών οργάνων της  Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου 

Δυτ.Μακεδονίας». 

 

Ο Κοσμήτορας της  Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας έχοντας υπόψη:   

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. 

Β΄). 

3. Την τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/159-2017 (Β΄3255) Υ.Α με θέμα «Τρόπος 

διεξαγωγής των εκλογικών διαδιακσιών για την ανάδειξη των μονοπροσώπων 

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 ΑΕ.Ι , κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α΄114)».    

4. Τον επείγοντα χαρακτήρα σύστασης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 

Ππλυτεχνικής Σχολής   

 

 

Προκηρύσσει 

 

Εκλογές άμεσα την 26/11/2019, ημέρα Τρίτη, ώρες  10.00-13.00μμ για την ανάδειξη  

εκπροσώπων ΕΤΕΠ για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της Πολυτεχνικής  

Σχολής  του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. Τυχόν  επαναληπτικές εκλογές  θα 

διενεργηθούν την   27/11/2019, ημέρα Τετάρτη τις ίδιες ώρες. (Τόπος διεξαγωγής 
των εκλογών η  αίθουσα συνεδριάσεων της  Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου).. 

 

 

Θέσεις εκπροσώπων 
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1. Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής  Σχολής  

του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας με διετή θητεία και με δικαίωμα επανεκλογής. 

2. Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας με διετή θητεία και με δικαίωμα 

επανεκλογής. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο 

πρωτόκολλο της Σχολής,  το αργότερο μέχρι 22/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

13.00μμ 

 

Η εκλογή θα γίνει από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, 

με δικαίωμα μιας (1) ψήφου, για κάθε θέση. 

 

Αν ο αριθμός των μελών ΕΤΕΠ είναι ίσος ή μικρότερος του δυο (2) δεν διεξάγονται 

εκλογές και ο τακτικός εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του, εφ΄ όσον υπάρχει, 

καθορίζεται με δήλωση των μελών ΕΤΕΠ της σχολής.  

 

Ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 

  

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα έχει τριμελής εφορευτική 

επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα ορισθεί από τον Κοσμήτορα 

της Σχολής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Σε περίπτωση που δεν εκλεγούν οι εκπρόσωποι, τα παραπάνω συλλογικά όργανα θα 

συγκροτηθούν χωρίς τους εκπροσώπους των ΕTEΠ. 

 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  στον ιστότοπο και 

τον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος. 

                                                    

 

 

 

 Κοινοποίηση 

 (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)                                                 ο Κοσμήτορας  

- Γραφείο Πρυτανείας 

- κ.κ. Αντιπρυτάνεις 

- Προέδρους Τμημάτων  

-Γραμματείες Τμημάτων                                                 Τριανταφύλλου Αθανάσιος 
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