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ΘΔΜΑ: «πλέιεπζε ζώκαηνο εθιεθηόξσλ 

 γηα ηελ αλάδεημε κειώλ ζην  
πκβνύιην ηνπ ΚΞΓ&ΦΑ» 

 
ΑΠΟΦΑΗ  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΔΙ/Λ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σα άξζξα 12 θαη 18 ηνπ Ν. 1404/1983 (Φ.Δ.Κ. 173/24-11-1983 η.Α΄) «Γνκή θαη 
ιεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ», όπσο απηά ηζρύνπλ κεηά 
ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο πνπ επήιζαλ ζ’ απηά 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63-68 ηνπ π.δ. 160/2008, «Πξόηππνο Γεληθόο Δζσηεξηθόο 
Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΗ». 

3. Σν αξηζκ. 31/05-05-2011 έγγξαθν ηνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ Σ.Δ.Η. 
Λάξηζαο, κε ην νπνίν ππνδεηθλύεηαη ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 

4. Σν από 06-05-11 έγγξαθν ηνπ Σκ. Πξνζσπηθνύ κε ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη ε 
θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα ηνπ Δ.ΓΗ.Π, ηνπ Κ.Ξ.Γ.&Φ.Α. 

5. Σν αξηζ. 4223/06-05-2011 έγγξαθν καο πξνο ηνπο πιιόγνπο πνπδαζηώλ ηνπ 
ΣΔΗ/Λ πεξί νξηζκνύ εθπξνζώπσλ ζηε Γελ. ζπλέιεπζε θαη ζην πκβνύιην ηνπ 
Κ.Ξ.Γ.& Φ.Α θαη ην γεγνλόο όηη δελ απήληεζαλ ζηελ νξηδόκελε πξνζεζκία.  

6. Σελ αξηζ. 71334α/Δ5/02.07.2008 (ΦΔΚ 351/11.08.2008 η. ΤΟΓΓ & 366/25.08.2008 
η. ΤΟΓΓ) Γηαπηζησηηθή Πξάμε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
κε ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε ε εθινγή Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξσλ ηνπ ΣΔΗ/Λ. 

Α π ο υ α σ ί ζ ο σ μ ε 

Α. Καινύκε ην εθιεθηνξηθό ζώκα ηνπ Κ.Ξ.Γ.& Φ.Α. ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο ζε κπζηηθή 
ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή Γηεπζπληή θαη ηξηώλ [3] κειώλ (Καζεγεηώλ Δπίθνπξσλ) 
ζην πκβνύιην ηνπ Κ.Ξ.Γ.& Φ.Α., ηελ Πέμπτη 16 Ιοσνίοσ 2011 θαηά ηηο ώξεο 9:00 έσο 
13:00 ζην Μεγάιν Ακθηζέαηξν ηνπ ΣΔΗ/Λ. Σπρόλ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία ζα 
δηεμαρζεί ηελ Πέκπηε 23 Ηνπλίνπ 2011 ζηνλ ίδην ρώξν, ηελ ίδηα ώξα θαη κε ηελ ίδηα 
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 
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Σν ζπγθεθξηκέλν εθιεθηνξηθό ζώκα ζπγθξνηείηαη σο εμήο: 

 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ τοσ Κ.Ξ.Γ.&Φ.Α.(με αλυαβητική σειρά) 
 

1. ΚΑΠΡΑΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 
2. ΚΑΡΚΗΑ-ΣΟΤΦΔΞΖ ΣΕΗΟΤΝΣΗΣΣΑ 
3. ΚΗΣΗΟΠΟΤΛΟ – ΣΗΟΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 
4. ΠΑΥΟ ΥΡΖΣΟ 
5. ΟΤΦΛΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
6. ΣΟΤΡΣΟΤΡΖ ΑΖΜΗΝΑ 
7. ΥΡΗΣΟΦΖ ΚΩΣΑ 

Β. i. Καινύληαη όζνη επηζπκνύλ λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ εθινγή ηνπο σο κέιε 
ζην πκβνύιην ηνπ Κ.Ξ.Γι. & Φ.Α., λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ππνςεθηόηεηαο 
ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο & Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Δ.Η/Λ επηά [7] ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο πξηλ από ηε ζύγθιεζε ηεο  πλέιεπζεο, έσο ηελ Σετάρτη 08 Ιοσνίοσ 2011 
και ώρα 14.30. 

 ii. ην εθιεθηνξηθό ζώκα κπνξνύλ λα κεηέρνπλ θαη όζνη απνπζηάδνπλ ζε 
αλαξξσηηθή, εθπαηδεπηηθή ή άιινπο είδνπο άδεηα, εθ’ όζνλ ην δειώζνπλ εγγξάθσο 
ην αξγόηεξν κέρξη ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ (09-06-10), ελώ δε κεηέρνπλ όζνη 
ηεινύλ ζε αλαζηνιή ή απαγόξεπζε άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. 

Γ. Οη εθιέθηνξεο πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο, απαξαίηεηα, αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα, ή άιιν 
έγγξαθν πνπ ζα απνδεηθλύεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. 

Γ. Οξίδνπκε εθνξεπηηθή επηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο πνπ ζα αλαδείμεη 
ηξία [3] κέιε Καζεγεηώλ Δπίθνπξσλ ηνπ Κ.Ξ.Γ.& Φ.Α., ηα αθόινπζα ηαθηηθά θαη 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 
 

Α/Α               ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  
1. Κηηζηόπνπινο Βαζίιεηνο  σο πξόεδξνο 

2. Πάζρνο Υξήζηνο 
3. Υξηζηνθήο Κώζηαο 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 
1. Λεβέληε Αζαλαζία 

2 Σζέιηνο Γεκήηξηνο 

3 Υαιόο Απόζηνινο 

 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε 
δηάζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαηά ηελ εκέξα ησλ ςεθνθνξηώλ. 
 
 
 
Πίνακας αποδεκτών 
 Κ.Ξ.Γι. & Φ.Α. 

 Σα αλαθεξόκελα κέιε εθιεθηνξηθνύ 
ζώκαηνο αλάδεημεο κειώλ ζην 
πκβνύιην ηνπ Κ.Ξ.Γι.& Φ.Α  

 Σα αλαθεξόκελα κέιε Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο 

 ύιινγν Δ.Π 

 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΗ/Λ 

 
 
 

Ιωάννης Κόκκορας 
Καζεγεηήο 

 

                                                                                                                                                                              
                                                                                          


