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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  
Για τθν Ανάδειξθ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ  

ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.T.Ε.Π.  
ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΣΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
  

Ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν 
  

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του εδ. ςτ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13, του εδ. δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 17, του 
εδαφίου δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18 και του εδ. δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 21του Ν. 4485/2017 
«Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017), 

2. Σθν με αρικμ. 153348/Η1/15-9-17 Τπουργικι Απόφαςθ «Σρόποσ διεξαγωγισ των εκλογικϊν 
διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ των μονοπρόςωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, και διαδικαςία οριςμοφ και 
ανάδειξθσ εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., των διοικθτικϊν υπαλλιλων και των 
φοιτθτϊν ςτα ςυλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» 
(ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017). 

3. Σθν τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 153348/Η1/15-09-2017 (Βϋ 3255) υπουργικισ απόφαςθσ, με κζμα 
«Σρόποσ διεξαγωγισ των εκλογικϊν διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ των μονοπρόςωπων οργάνων 
των Α.Ε.Ι. και διαδικαςία οριςμοφ και ανάδειξθσ εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Σ.Ε.Π. 
των διοικθτικϊν υπαλλιλων και των φοιτθτϊν ςτα ςυλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά τθν πρϊτθ 
εφαρμογι του ν. 4485/2017 ( Αϋ 114).   

4.  Σθν ζνταξθ του κυρίου Χρ. Παπαςτάμου ςτθν κατθγορία Ε.Σ.Ε.Π. ςτο Σμιμα Μθχανικϊν 
Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4514/21-12-
2017), 

5.   Σθν ζνταξθ του κυρίου Ν. Γκάλφα ςτθν κατθγορία Ε.ΔΙ.Π. ςτο Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και 
Σθλεπικοινωνιϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ (ΦΕΚ 3683/29-08-2018), 

6.  Σο αποτζλεςμα τθσ προθγοφμενθσ εκλογικισ διαδικαςίασ για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπου ςτθ 
υνζλευςθ του Σμιματοσ από τθν κατθγορία των μελϊν Ε.Σ.Ε.Π., ςτθν οποία είχε εκλεγεί ο κφριοσ 
Ν. Γκάλφασ, 

 
Αποφαςίηει 

  
Προκθρφςςει εκλογζσ για τθν ανάδειξθ,  

1. ενόσ εκπροςϊπου των μελϊν Ε.Σ.Ε.Π. για τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ 
και Σθλεπικοινωνιϊν, με τον αναπλθρωτι του, για κθτεία από 24/10/2018 ζωσ 23/10/2020, 

Τ.Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Λσγερής 
Τ.Κ. 50100 Κοδάνε 

Τηλέφωνο: 2461056500 
FAX: 24610 56501 
 
Πληροφορίες: Δέσποινα Βαβλιάρα 
Τηλέφωνο: 24610 56504 
 
Email: dvavliara@uowm.gr 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 
Κοηάνθ, 9-10-2018 
Α.Π.: 114 

 
Προσ: 
Σα μζλθ Ε.Σ.Ε.Π.  
του Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και 
Σθλεπικοινωνιϊν 
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Η ψθφοφορία είναι άμεςθ και μυςτικι και κα διεξαχκεί με κάλπθ τθν 23θ Οκτωβρίου 2018 θμζρα 
Σρίτθ και από ϊρα 9:00 ζωσ 13:00 ςτθν αίκουςα υνεδριάςεων του Σμιματοσ. 

ε περίπτωςθ επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ αυτι κα διεξαχκεί τθν ακριβϊσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, 
ιτοι τθν 24θ Οκτωβρίου 2018 θμζρα Σετάρτθ από ϊρα 9:00 ζωσ 13:00 ςτουσ ίδιουσ χϊρουσ. 

Σθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ζχει τριμελισ Εφορευτικι  Επιτροπι, θ οποία 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Προζδρου, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ 
ψθφοφορίασ, ιτοι Σρίτθ 16 Οκτωβρίου 2018, και αποτελείται από μζλθ των Ε.Σ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και 
διοικθτικϊν υπαλλιλων του Π.Δ.Μ.. Οι υποψθφιότθτεσ, οι παραιτιςεισ και οι ενςτάςεισ ςχετικά με τθν 
ανακιρυξθ των υποψθφίων, υποβάλλονται ςτθν αντίςτοιχθ Εφορευτικι Επιτροπι, δια τθσ Γραμματείασ 
του Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν και πρωτοκολλοφνται.  

Θ Εφορευτικι Επιτροπι, αφοφ τθσ παραδοκοφν οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, εξετάηει τθν 
εκλογιμότθτα, ανακθρφςςει τουσ υποψιφιουσ εκπροςϊπουσ μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
ςυγκρότθςι τθσ, επιβλζπει τθ διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ, εκδίδει το αποτζλεςμα και το υποβάλλει ςτον 
Πρόεδρο, ο οποίοσ εκδίδει τθ διαπιςτωτικι πράξθ εκλογισ. 

 

Α. Τποψθφιότθτεσ 
 

Τποψθφιότθτεσ για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπου των μελϊν  Ε.Σ.Ε.Π. ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ 
Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν, υποβάλλονται ζωσ και τθν 15θ  Οκτωβρίου 2018, 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12.00 ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και 
Σθλεπικοινωνιϊν.  

 

Δικαιολογθτικά Τποβολισ Τποψθφιότθτασ   
1. Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ εκπροςϊπου ςτθ  υνζλευςθ του Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ 

και Σθλεπικοινωνιϊν 
 

Β. Εκλογικό ϊμα 
 

1. Σο ϊμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι εκπροςϊπου των μελϊν Ε.Σ.Ε.Π. ςτθ  υνζλευςθ του 
Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν αποτελείται από το ςφνολο των μελϊν  
Ε.Σ.Ε.Π. του Σμιματοσ. 

 

Θ παροφςα Προκιρυξθ - Πρόςκλθςθ αποςτζλλεται από τθ Γραμματεία ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ 

όλων των ενδιαφερόμενων και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ. 

Κατά τα άλλα ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου 4485/2017 και τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ 
153348/Η1/15-9-17 και τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ  Β. Προτ.191014/Η1/13-11-2017. 

 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

 

 
Κακθγθτισ ΠΑΝΣΕΛΘ ΑΓΓΕΛΙΔΘ  

  
 

Εςωτερικι Διανομι:  
-Γραφείο Πρυτανείασ  
-Γραμματεία υγκλιτου 
-Γραμματεία Κοςμθτείασ  
-Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ και Οικονομικισ Διαχείριςθσ 
-Σμιμα Διοίκθςθσ & Προςωπικοφ 
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ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
 

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ  
ΣΩΝ Ε.Σ.Ε.Π. ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
Ονοματεπϊνυμο : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Όνομα πατζρα : ………………………………………………………………………………........................................................... 
Όνομα μθτζρασ : ………………………………………………………………………………........................................................... 
Ιδιότθτα : ………………………………………………………………………………………............................................................... 
Σόποσ γζννθςθσ : …………………………………………Θμερομθνία γζννθςθσ : …………………………………………………………. 
Διεφκυνςθ κατοικίασ : …………………………………………………………………………... 
  
 

 

Τποβάλλω υποψθφιότθτα για τθν ανάδειξθ μου ωσ εκπροςϊπου των Ε.Σ.Ε.Π. ςτθ υνζλευςθ του 
Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν, γνωρίηοντασ τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο Ν. 
4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) και θ υπ’ αρικμ. Πρωτ. 114/9-10-2018 Προκιρυξθ Εκλογϊν. 
  

 
(Σόποσ), …./…./2018 
Ο Δθλϊν / Θ Δθλοφςα 
  
  
  
  
………………………. 
(Τπογραφι) 
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