
 

 

 

 

Λάρισα, 13/11/2017 

Αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 6269 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

  

Ταχ. Δ/νση  : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
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Πληροφορίες     : Θ. Μακρή 
Τηλέφωνο  : 2410 684 489 
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Εmail              : gram_symb@teilar.gr 

  

 
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών 

ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

 
 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

(Τ.Ε. Ι . )  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική 

μορφή των Α.Ε.Ι.», 2 «Ορισμοί» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. Α΄), 13 «Σύγκλητος», 14 

«Πρυτανικό Συμβούλιο», παρ. 2, 11 και 12 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές 

διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

2. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 «Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας» και 
της παρ. 2 του άρθρου 29 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού 
προσωπικού του ιδρύματος» του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

3. τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 (ΜΕΡΟΣ Β) «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του 

ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε 

θέματα εκπαίδευσης», με την οποία παρατείνεται έως την 30η Νοεμβρίου 2017 η 

θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, 

4. τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 

254Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», 

5. το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – 

Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση 
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Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 

123Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.127/2013 (ΦΕΚ 190Α΄), 

6. την υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: 

«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 

μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης 

εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων 

και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 

4485/2017 (Α΄114)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 9 «Ανάδειξη 

εκπροσώπων», 

7. την υπ΄ αρ. 5839/27-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΙΨ46914Κ-ΒΔΖ) προκήρυξη εκλογών για την 

ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 

8. τα μέλη οικείας κατηγορίας προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος και τη μοναδική 

υποψηφιότητα που υποβλήθηκε για τη θέση του εκπροσώπου της οικείας 

κατηγορίας προσωπικού στη Σύγκλητο,  

9. το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση υποψηφιότητας των μελών 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ως εκπροσώπου στη ΜΟ.ΔΙ.Π. 

του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,  

10. το υπ΄ αρ. 6206/9-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης 

Διοικητικού σχετικά με την αρχαιότητα των μελών Ε.ΔΙ.Π. που ορίζονται στην 

εφορευτική επιτροπή, 

11. την υπ΄ αρ. 4421/7-8-2017 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΦΕΚ 

417/Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2017) σχετικά με τον ορισμό του κ. Νικόλαου Μπάτη ως 

αντικαταστάτη Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 

άρθρου 2 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄78), 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

Συγκροτούμε την κάτωθι τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 

που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 για την ανάδειξη του εκπροσώπου των 

μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο.  

 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Γαλαγάλας Αλέξιος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου 

& Επίπλου, ως Πρόεδρος 

2. Πούλιος Θωμάς, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

3. Χούντα  Σταματίνα, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Μπόθος Γεράσιμος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου 

2. Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.  του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

3. Ράπτης Ιωάννης, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων 

 

Η ανωτέρω επιτροπή εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της και με επιμέλειά της αναρτάται ο πίνακας των 

υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.  

Η εφορευτική επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος, την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν και την 
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ταχεία απόφανση επ’ αυτών, την άρτια διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την έκδοση του τελικού 

αποτελέσματος και γενικότερα την επίλυση οποιοδήποτε ζητήματος προκύψει κατά την 

εκλογική διαδικασία, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του 

Ιδρύματος.    

 

 
 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 
 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

- Οριζόμενους στην απόφαση  
(Ενυπόγραφα) 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

- Γραμματεία Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας  
- Μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

(Με ηλεκτρονική αποστολή) 
- Δ/νση Διοικητικού 
- Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Σύλλογος μελών Ε.ΔΙ.Π. 
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