
 

ΠΡΟΣ : Όλα τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)                       

της Πολυτεχνικής Σχολής 

 

 

Ο ΚΟΣΜΉΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 17 , 18  και 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114) 

β) Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων 

Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)» 

γ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

3255 τ. Β)   

δ) την απόφαση της Συγκλήτου στη συν 126/10.10.2017 (σχετικό το υπ΄αριθμ 

724/29696/16.10.2017 έγγραφο) 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Α. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου του Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), με τον αναπληρωτή του, που θα 

συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής όπως το εν λόγω 

συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 1.12.2017, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

 

Αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών είναι Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η 

οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και συγκροτείται 

με απόφαση του Κοσμήτορα. 

 

Στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος 

της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, ο οποίος 

εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του για διετή θητεία με δυνατότητα 

επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία 

των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.  

 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν 

δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών ΕΔΙΠ και 

ΕΤΕΠ.  

 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 

2017,ημέρα Τετάρτη στο χώρο της αίθουσας Συλλόγων στο ισόγειο του Α’ κτιρίου 

και σε ώρες που θα οριστούν από την Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής 

Σχολής(κτίριο Βιβλιοθήκης,  βόρεια πλευρά, 3ος όροφος, τηλ: 2610 969684 και 

2610 969639) έως την 8η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.  

 

Β. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου του Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π)με τον αναπληρωτή του, που θα 

συμμετέχει στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής όπως το εν λόγω συλλογικό 

όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 1.12.2017, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 
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Αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών είναι Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η 

οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και συγκροτείται 

με απόφαση του Κοσμήτορα. 

Στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος της 

κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, ο οποίος εκλέγεται 

μαζί με τον αναπληρωτή του, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από 

ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της 

οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.  

 

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω 

και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών 

ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.  

 

 Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 

2017,ημέρα Τετάρτη στο χώρο της αίθουσας Συλλόγων στο ισόγειο του Α’ κτιρίου 

και σε ώρες που θα οριστούν από την Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής 

Σχολής(κτίριο Βιβλιοθήκης,  βόρεια πλευρά, 3ος όροφος, τηλ: 2610 969684 και 

2610 969639) έως την 8η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.  

 

 

Ο Κοσμήτορας 

 

 
 

Οδυσσέας Κουφοπαύλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kοινοποίηση:  

- Γραφείο Πρυτάνεως 

- Καθηγητή κ. Νικόλαο Καραμάνο, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών 

Θεμάτων 

- Γραμματέα Πανεπιστημίου 

- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  

- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων 

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων 

- Σύλλογο Μελών Ε.Τ.Ε.Π Πανεπιστημίου Πατρών 

- Γραμματείες Τμημάτων 

 

 

 


