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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Δ.Ι.Π.) 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ) 

 

     

 

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

 

1. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας 

ανάδειξης εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) για τη 

συγκρότηση των Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γενική 

Συνέλευση Σχολής), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.81/14-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ζ8Λ469Β7Κ-3ΟΚ) 

απόφαση της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, αφού λάβαμε υπόψη μας τις διατάξεις της με αριθμ. 147084/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 

5364/τ.Β΄/19-11-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι.-Ρύθμιση των 

τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

τον ορισμό του  κ. Βαβούρα Ηλία του Μέλος Ε.Δ.Ι.Π του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 

ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). 

 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την Τρίτη 21-

12-2021, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας  09:00 π.μ. και λήξης 14:00 μ.μ.  Σε περίπτωση κατά την 

οποία απαιτηθούν επαναληπτικές ψηφοφορίες, αυτές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη και 

μεθεπόμενη ημέρα με ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας όπως παραπάνω. 

 

Το Πρακτικό αυτό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε σε δύο αντίτυπα, από τα μέλη της 

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

1. Τσιάτσιου Ευθυμία, Πρόεδρος                …………………………………………………………… 

 

 

2. Μολασιώτης Βασίλειος, τακτικό μέλος  …………………………………………………………….. 

 

 

3.Βαβούρας Ηλίας, τακτικό μέλος              ……………………………………………………………… 

 

 

Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου. 

 

* Το πρωτότυπο έγγραφο έχει κατατεθεί και τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

 

 


