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Προς 
Όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πολυτεχνικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των μελών Ε.ΔΙ.Π, στη Συνέλευση 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων με ετήσια θητεία έως και 30-11-2022. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙKΏΝ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04.08.2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», 

2. Την Υ.Α. 153348/Ζ1/2017 (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017), Υπουργική απόφαση «Τρόπος 
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 
οργάνων των ΑΕΙ και τη 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 ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν.4485/2017» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 191014/Ζ1/2017 (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017) και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α΄/03.08.2021), «Χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των 
οργάνων των Α.Ε.Ι.»,  

4. Την Κ.Υ.Α. 147084/Ζ1 (ΦΕΚ 5364/Β΄/19.11.2021), Υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
του τρόπου διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι.-Ρύθμιση 
των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»,  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/A΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.  
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

Εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών (Ε.ΔΙ.Π) με τον αναπληρωτή του 
για τη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Ο εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση 
μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού για ετήσια 
θητεία έως 30-11-2022. 
 
Η εκλογή θα διεξαχθεί στις 24 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10.00-11.00 πμ και 
θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία με το σύστημα «Ζευς» 
 
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να 
υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας, μέχρι τη Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 
12:00μμ, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
 
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί: στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών.  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
-Πρυτανεία 
-Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής 

             Με τιμή 
          Ο Πρόεδρος 
 
 
Άγγελος Παπαγεωργίου 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

 
Συνημμένα: 
-Αίτησης υποψηφιότητας Ε.ΔΙ.Π για Συνέλευση Τμήματος 
 

ΑΔΑ: Ω3Θ8469Β7Η-ΗΣΞ


		2022-05-17T15:06:40+0300
	Athens




