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Αζήλα, 20/12/2017 

Πξνο: ηα κέιε ΔΓΗΠ ηεο ρνιήο ΖΜΜΤ 

 Σα νξηδόκελα κε ην παξόλ κέιε ΔΓΗΠ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο 

 

Κνηλ.: Πξύηαλε ΔΜΠ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ  

ΣΗ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

 

Ο Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, έρνληαο 

ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ.1δ, ηνπ άξζξνπ 18 παξ.2, θαη ηνπ άξζξνπ 26 παξ.1δ  ηνπ 
Ν.4485/04-08-2017 (ΦΔΚ 114 η.Α΄) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, 
ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

2. ηελ ΤΑ 153348/Ε1/15.09.2017 (ΦΔΚ 3255 η.Β΄) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΤΑ Αξηζκ. Β. 
Πξνη. 191014/Ε1/07.11.2017 (ΦΔΚ 3969 η.Β΄) «Σξόπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ 
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κνλνπξόζσπσλ νξγάλσλ ησλ ΑΔΗ θαη δηαδηθαζία νξηζκνύ 
θαη αλάδεημεο εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ ΔΔΠ, ΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ, ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη 
ησλ θνηηεηώλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ ΑΔΗ θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λ.4485/2017 
(Α΄114)». 

Προκηρύσσει 

εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζώπσλ κειώλ ΔΓΗΠ ζηα παξαθάησ ζπιινγηθά όξγαλα ηεο 

ρνιήο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ: 

1. Γηα ηελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο (γηα δηεηή ζεηεία, έλα (1) ηαθηηθό θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο). 

2. Γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο (γηα δηεηή ζεηεία, έλα (1) ηαθηηθό θαη έλα (1) 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο). 

3.  Γηα ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ Σνκέσλ ηεο ρνιήο (Ζιεθηξνκαγλεηηθώλ Δθαξκνγώλ 
Ζιεθηξννπηηθήο & Ζιεθηξνληθώλ Τιηθώλ, πζηεκάησλ Μεηάδνζεο Πιεξνθνξίαο & 
Σερλνινγίαο Τιηθώλ, εκάησλ Διέγρνπ θαη Ρνκπνηηθήο, Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Τπνινγηζηώλ, Δπηθνηλσληώλ Ζιεθηξνληθήο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, Ζιεθηξηθήο 
Ηζρύνο, Ζιεθηξηθώλ Βηνκεραληθώλ Γηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Απνθάζεσλ) (γηα εηήζηα ζεηεία, 
έλα (1) ηαθηηθό θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθό κέινο), θαη  
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υγκροτεί 

 

Σξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Καπειιάθε νθία (sofia@icbnet.ntua.gr) κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γξεγνξηάδε Γξεγόξε 
(greg@chemeng.ntua.gr) 

2. Μαθαξνύλε Ησάλλα (imakar@epu.ntua.gr) κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γνπθέιε Αγγειν 
(adoukel@central.ntua.gr) 

3. Παπαδνκηρειάθε Ξέλε (xpg@central.ntua.gr) κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Λακπξάθε Γεκήηξην 
(dlab@central.ntua.gr) 

 

 πξνθεηκέλνπ ε αλσηέξσ Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηε δηελέξγεηα εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε 
εθπξνζώπσλ θαη αλαπιεξσηώλ ησλ κειώλ ΔΓΗΠ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ηεο ρνιήο, ζύκθσλα 
κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο από ηηο 21/12/2017 έσο θαη 
ηηο 10/01/2018 ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Ζ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ θαη ε εκεξνκελία, ν 
ρξόλνο θαη ν ηόπνο ςεθνθνξίαο ζα γίλεη από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο νη εθπξόζσπνη ζηα ζπιινγηθά όξγαλα 
εθιέγνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο 
πξνζσπηθνύ ηεο νηθείαο αθαδεκατθήο κνλάδαο. 

 

 

 

Ο Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο 

 

 

 

 

Νεθηάξηνο Γ. Κνδύξεο 
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