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Κοζάνη, 14-11-2019

ΓΡ ΑΦΕΙ Ο  ΣΥΛΛΟ ΓΙ ΚΩΝ  Κ ΑΙ  
ΑΤΟ ΜΙ ΚΩΝ  Ο ΡΓ ΑΝ ΩΝ  Κ ΑΙ  ΕΠΙ ΤΡΟ ΠΩΝ
Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου
                      501 31 Κοζάνη

Αριθμ. Πρωτ.: 1995

Πληροφορίες: Δελνιώτου- Μούστου Μαρία                      
Τηλ. : 24610-68024
Fax:   24610-39682
e-Mail: mdelniotou@uowm.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη  εκπροσώπων των Διοικητικών Υπαλλήλων 
για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας».

Ο Πρύτανης 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. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της Υ.Α. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. 

Β΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 

στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  πειραματικά  σχολεία,  Γενικά  Αρχεία  του  Κράτους  και 
λοιπές διατάξεις».

5. Η εκλογική  διαδικασία γίνεται με σύντμηση των προθεσμιών, επειδή οι  εκπρόσωποι 
πρέπει να αναλάβουν την θητεία τους  από 1-12-2019.

Προκηρύσσει

Εκλογές την  28η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, για την ανάδειξη  εκπροσώπων των 
Διοικητικών Υπαλλήλων για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτ. 
Μακεδονίας. Τυχόν  επαναληπτικές εκλογές  θα διενεργηθούν την 29η Νοεμβρίου 2019, ημέρα 
Παρασκευή.

Θέσεις εκπροσώπων

1. Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  Σύγκλητο  του  Πανεπιστημίου  Δυτ. 
Μακεδονίας (συμμετέχει και στο Πρυτανικό Συμβούλιο), με διετή θητεία και με δικαίωμα 
επανεκλογής.

2. Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τη ΜΟΔΙΠ  του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, 
με διετή θητεία και με δικαίωμα επανεκλογής.

Οι  ενδιαφερόμενοι,  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  την  υποψηφιότητά  τους  (στο  κεντρικό 
πρωτόκολλο), το αργότερο μέχρι 21 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 

Η  εκλογή  θα  γίνει  από  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  με  άμεση,  μυστική  και  καθολική  ψηφοφορία,  με 
δικαίωμα μιας ψήφου.

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  Πρύτανη  του  Ιδρύματος 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Σε  περίπτωση  που  δεν  εκλεγούν  οι  εκπρόσωποι,  τα  παραπάνω συλλογικά  όργανα  θα 
συγκροτηθούν χωρίς τους εκπροσώπους των Διοικητικών Υπαλλήλων.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  στον ιστότοπο και τον 
πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.
                                                   

Εσωτερική διανομή:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραφείο Πρυτανείας
- Διοικητικό Προσωπικό
- Σύλλογο ΔΠ

Ο
Πρύτανης

Θεοδουλίδης Θεόδωρος
Καθηγητής
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