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ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι.) 

ΘΕΑΛΗΑ 

 

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. 

 

ΣΚ 41110 

 

Πληποθοπίερ : Hλέκηπα Παπαηλία 

 

Σηλ. :  2410-684 577 

 

Φαξ: 2410 613249 

 

e-mail : secry-electr@teilar.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: «Οπιζμόρ Σπιμελούρ Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ για ηη διεξαγωγή ηηρ 

εκλογικήρ διαδικαζίαρ για ηην ανάδειξη εκπποζώπος ηων μελών 

Ειδικού Σεσνικού Επγαζηηπιακού Πποζωπικού (Ε.Σ.Ε.Π.) ζηη 

ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ Hλεκηπολόγων Μησανικών Σ.Ε. ηηρ σολήρ 

Σεσνολογικών Εθαπμογών ηος Σ.Ε.Ι. Θεζζαλίαρ» 

 

 

O Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηεο ρνιήο 

Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σα άξζξα 1 «Γηάξζξσζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο – Ννκηθή κνξθή ησλ 

Α.Δ.Η.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4521/2018 

(Α΄38) «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 2 

«Οξηζκνί», 20 «Όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο», 21 «πλέιεπζε Σκήκαηνο» θαη ηηο 

παξ. 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 84 «Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίσλ 

Α΄ έσο Δ΄» ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄114) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 «Δηδηθέο θαηεγνξίεο δηδαθηηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ηδξχκαηνο» ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄195) «Γνκή, ιεηηνπξγία, 



δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ λ. 3861/2010 (Α΄112) «Δλίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 23 ηνπ λ. 4210/2013 (Α΄254) «Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σν Π.Γ. 83/2013 «Μεηνλνκαζία ηνπ Σ.Δ.Η. Λάξηζαο ζε Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο – 

Μεηνλνκαζία ρνιήο θαη Σκεκάησλ – πγρψλεπζε Σκεκάησλ – Καηάξγεζε 

Παξαξηεκάησλ θαη Σκεκάησλ – πγθξφηεζε ρνιψλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο» 

(Α΄123), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ.127/2013 

(Α΄190) θαη ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4521/2018 (38/Α΄/2-3-2018). 

5. Σελ αξηζκ. 153348/Ε1/15-9-2017 (Β΄3255) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Σξφπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ ησλ Α.Δ.Η. θαη 

δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη αλάδεημεο εθπξνζψπσλ ησλ κειψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. 

θαη Δ.Σ.Δ.Π., ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ θνηηεηψλ ζηα ζπιινγηθά 

φξγαλα ησλ Α.Δ.Η. θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λ. 4485/2017 (Α’ 114)» πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 3255/Β΄/15-9-2017 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 9 

«ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. ΚΑΗ Δ.Σ.Δ.Π.,ΣΧΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΑ ΤΛΛΟΓΗΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΝ Α.Δ.Η. ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ».  

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 191014/Ε1/7-11-2017 (Β΄3969) Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε 

ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 153348/Ε1/15-9-2017 (Β΄3255) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο κε ζέκα «Σξφπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ ησλ Α.Δ.Η. θαη δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη 

αλάδεημεο εθπξνζψπσλ ησλ κειψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ θνηηεηψλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ Α.Δ.Η. 

θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ Ν.4485/2017 (Α΄114)» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 

10 «Αλάδεημε εθπξνζψπσλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π., Δ.Σ.Δ.Π. θαη δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ».   

7. Σελ αξηζκ. 191/19-1-2017 (Β΄268) Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Η. 

Θεζζαιίαο «Καλφλεο ιεηηνπξγίαο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Σ.Δ.Η.) Θεζζαιίαο». 

8. Σελ αξηζ. (AΓΑ: ΦΣ9Γ46914Κ-7ΓΝ)  Πξνθήξπμε εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε 

εθπξνζψπνπ θαη  ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ησλ κειψλ Δηδηθνχ Σερληθνχ 

Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ  Σ.Δ. ηεο  ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ 

Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο. 

9. Σελ αξηζ. πξση. Ζ 910/22-11-2018  αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ηεο θ. Δπαγγειία 

Γθαλή , κέινπο ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) 

ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ  Σ.Δ..  

10. Σελ αξραηφηεηα ησλ κειψλ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Δ.Σ.Δ.Π.) πνπ νξίδνληαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ. 

11. Tελ αξηζκ. 5725/23-10-2017 (ΑΓΑ Χ76Λ46914Κ-ΧΞ θαη ΦΔΚ 

595/Τ.Ο.Γ.Γ./17-11-2017)  Γηαπηζησηηθή Πξάμε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Σ.Δ.Η. 



Θεζζαιίαο, εθινγήο ηνπ Λνπηξίδε ππξίδσλνο, Αλ. Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., ζην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., κε  δηεηή ζεηεία απφ 1-12-2017 έσο 31-8-

2020, θαηφπηλ παξάηαζεο ηεο ζεηείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4559/2018. 

 

 

Αποφασ ί ζ ο υ μ ε  

 

Οξίδνπκε ηελ Σξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε,  

απνηεινχκελε απφ κέιε ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Δ.Σ.Δ.Π.) ησλ Σκεκάησλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο 

Σ.Δ. θαη Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Λάξηζα) ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ  

ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο 

ζηηο 17 Δεκεμβπίος 2018 ημέπα Δεςηέπα γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπνπ ησλ κειψλ 

Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ ΜεραληθψλSPY T.E. 

 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1. Καινγηάλλεο Γεκήηξηνο, κέινο Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκ. Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

Σ.Δ.  

2. Κπξηαηδήο Βαζίιεηνο, κέινο Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκ. Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. 

3. νχιεο Γεψξγηνο, κέινο Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. 

(Λάξηζα) 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1. Αθξηβνχιεο ππξίδσλ, κέινο Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκ. Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

Σ.Δ. 

2. Μπάιηα Αλαζηαζία, κέινο Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκ. Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. 

3. ηπιηαλφο Σειέκαρνο, κέινο Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκ. Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. 

 

Πξφεδξνο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν Καινγηάλλεο Γεκήηξηνο, κέινο 

Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) ηνπ Σκ. Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ Σ.Δ.,  ν νπνίνο είλαη ην αξραηφηεξν κέινο κεηαμχ ησλ νξηζζέλησλ κειψλ 

ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.  

 

Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

Ζ Δπηηξνπή, αθνχ ηεο παξαδνζεί ε αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη 

νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο, θαζψο θαη αλ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο, αλαθεξχζζεη ηνλ ππνςήθην 

εθπξφζσπν κειψλ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) κέζα 

ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζή ηεο, αλαξηά ηνλ πίλαθα κε ηνλ 

ππνςήθην ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ηδξχκαηνο, επηβιέπεη ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, 

εθδίδεη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ, ην αλαθνηλψλεη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη 



ην γλσζηνπνηεί ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθνχ πίλαθα ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 

 Ζ Δπηηξνπή νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ νπζηαζηηθή θαη αθψιπηε άζθεζε ηνπ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο. Δίλαη αξκφδηα λα επηιχζεη νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχπηεη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο 

δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 4 έσο θαη 8 ηεο αξηζκ. 153348/Ε1/15-09-2017 (ΦΔΚ 3255 Β΄) 

Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

  

Επιζήμανζη: Ζ Δπηηξνπή νθείιεη μέζα ζε δύο (2) επγάζιμερ ημέπερ από ηη 

ζςγκπόηηζή ηηρ, δηλ. από 26-11-2018 έωρ και 27-11-2018, λα αλαθεξχμεη ηνλ 

ππνςήθην εθπξφζσπν κειψλ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Δ.Σ.Δ.Π.) θαη λα αλαξηήζεη ηνλ πίλαθα κε ηνλ ππνςήθην ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα 

ηνπ Ηδξχκαηνο.  

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ηδξχκαηνο.    

 

 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. 

 

 

* 

                                                                          

ΠΤΡΗΓΧΝ ΛΟΤΣΡΗΓΖ 

 

* H ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν ην νπνίν ηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

- Οξηδφκελνπο ζηελ απφθαζε  

(Ενυπόγραφα) 

 

 

 

 


