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Θέµα: «ΠΟΠΗ/'Η ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ τΗΝ ΑΝΛΔΕΙΞΗ ΕκΠΡοΣΩΠ0Υ
των Μ'ΕΛ τον ΕΙΔΙΚΟΥτΕΧΝικι]Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡ1ΑκοΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΤΕπ…) Με των ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗτον ΣΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΠΟΛ!ΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Η Πρόεδρος του τμημ…ος ΠολιτικώνΜηχοιικογ, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιοτητα; των σπουδών και …0νοποι'ηοη των ανωτατων ικπαώιυτικε…
ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 195/τ,Α'/0670972011),όπως ισχύουν

2. Τις διατάξεις του Ν 4485/04-08-2017 «Οργανωση και λειτουργία της
α…;πα…ς εκπαωευοη; (ΦΕΚ 114/ι,Α'/040&2017)

3. την αριθ. 1443ο3|21/01-09-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδεια;
Έρευνα: και Θρησκευµάτων µε θέµα «Ζητήµατα οργανα…- Διοίκησης των
ΑΕΙ, μετα την δη µοοι'ευση του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/υ470872017)

4. Την αριθ. φ.122.1/184/1ο37ο/ΒΖ απόφαση του Υπουργού Παιδεια:
Ερευνας και Θρησκευμάτων µµ Η…… αΔιαδικασία αυαυειξης των
µονομελων οργαγ… των |… με… εκλογικής διαδικασια; με ηλεκτρονικη
ψήφο» (αεκ 353/ι.Β'/19-02…2013)

5, Την αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 αποφαση του Υπουργου Παιδείας
Έρι…-α; και Θρησκευμάτων μπεκ 3255/τ Β'/15-09.2017), με θέµα σούπας
διεξαγωγη; των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη µονοπρόσωπων
οργανα… των ΑΕΙ.… κατά την πρώτη εοαρµογη τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ,Α')»

6, Την αριθ. 191014/Ζ1/13-11-2017 αποφαση του Υπουργού Παιδεια;
Έρευνα; καιΘρησκενµατιι… (ΦΕΚ 3969/τ.Ε'/13Δ11-ΖΟ17) αριθ 10 (αναυειξη
ικπροσώπ… ΕΕΠ, ετΕπ, ΕΔ… και Δι…κηιικων γπαΜη,1ιι…)
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7. τις οιαταξεις του Ν. 4ωο|οΜεα… "Συνέργειες Πανεπιστημι…ν και

τ.Ε.ι, πρόσβαση στην τριιοβαθµω εκπαιδευση, πειραματικά σχολεια,
Γενικα Αρχε'ια του Κρατου: και λοιπές διατάξεις"

8. την αριθ. 2867/15-05-2[Π9 Διαπιστωτικη πράξη του Πρυτανη του

πανεπιστημιου Πελοποννήσου

9. Το ΦΕΚ 1994/τ.Ε'/31.υ5.Ζο19 "Αυτοδίκωη μεταφορα από 0741372019 του

πάσης φυσεως προσωπο… του τεχνολογικου' Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Δυτικη'ς Ελλαοας, το οποίο καταργειτ… σύµφωνα µε τις διατάξεις "(…'

άρθρων 38-42 τουΜΜΜ… στο Πανεπιστη'μιο Πελοποννη'σου"

ιο την αριθ. 3|οψοό.2019 απόφαση της Συγκλήτου τον πανεπιστημιου
Πελοποννήσου με θεµα: "ορισµος προσωρινώνΓενικών Συνελεύσεων"

11. Το γεγονός ότι στο τµη μα υπηρετούν δύο (2) µελη ΕΤΕΠ

12.την αναγκη εύρυθμης λειτουργια; του τµήµατος πολιτικι.'τνΜηχανικων

Αποφασίζουμε

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειοικου

Τεχνικού Εργαστηριακον Προσωπικού (Π.Ε.Π.), µε τον αναπληρωτή του,

που Θα συμμετέχει στην Γενικη Συνέλευση του τµήµατος, µε ετήσια

θητεια
Αρμόδιο όργανο διενέργειας τ… εκλογών ειναι η τριµελής

Εφορεντ…η Επιτροπη αποτελούμενη από µέλη ΕΤΕΠ, η οποια έχει την
ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικη'ς διαδικασίας και ονγκροτει΄τω µε

αποφαση της Προέδρου του Τµήματος.

Ως ημεροµηνια διεξαγωγής των ανωτέρω αλογα… ορίζεται η

Μπαχ… η … ΙΒΜ… με χώρο οιεεαγωγης το γραφεία του Προέδρου
τον Τµήματος Πολιτικών Μηχανικών τ.Ε. … α; Με; που Θα ο;ιΒΩά
απρ' την Ερο οτι…… Επ τροπη'.

Σε περίπτωση που κανει; εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει την
απολι-τη πλειοψηφία των έγκυρων ψητό… η σε περίπτωση ιοοψηφι'ας, η
επαναληπτικη ψηφοφορια η' η ψηφοφορία µεταξύ των δυο

πλειοψηφωαντων Θα γινει την ι'οια μέρα από ώρα που µέχρι 15.00 µ.μ.,
στον ίδιο χώρο. οι εκλέκτορες ψηφι'ιουν με την επιδειξη του Δελτι'ου



Α…υνο…κής Ταυτότητας ή Α…δήµ…ή;Ταυώτητας ή άλλου …οδύναµου
εγγράφου-

Στην Γενική Συνέλευση του τμήµατος συµµετέχει ένας (1)

εκπρόσωπος της κατηγυρίας του Ειδικού Τεχνικού Ευ…στηρ…ου
Προσωπικον, υ οποίος εκλέγεται μαζι µε τον ……λήρωτη του, με α……
μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών τη: οικείας κατηγορίας
τρωω"… του τμήµατος, από …… ψηφοδέλτιο »… …… ο…… μι
……ότη… επανεκλ0γής.

Η Σιινω…η του τµήµατος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιµα εστω
και αν δεν έχουν τι…… οι εκπρόσωποι των ΕΤΕπ.

οι αιτήσεις κατατίθενται στην Γραµµαυία του τµήματος Πολιτικών
Μηχανικών στ' Μωβ… π &; Δευτέρα προκυµένου να
πρωτοκολληθσύν και να υποβληθούν στην τριμελή Εφορξυτική Επιτροπή.

Δρ. Ειρηνη Βγενοπούλου
Καθηγήτρια


