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Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Πνι ηη ηθψλ Μεραληθψλ Σ .Δ .   (Λάξηζαο)  

 

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) 
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«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.1811/30-03-2018 (ΑΓΑ:ΧΣΦ246914Κ-ΦΚ9, ΦΔΚ ΤΟΓΓ 221/19-04-2018) 

Γηαπηζησηηθή Πξάμε ηνπ Πξχηαλε, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε εθινγή ηνπ θ. 

Ησάλλε Υνπιηάξα Καζεγεηή, ζην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ Σ.Δ. (Λάξηζαο) ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σ.Δ.  ηνπ Σ.Δ.Η. 

Θεζζαιίαο.  

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

 

Δθινγέο ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2018 εκέξα Γεπηέξα γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπνπ ησλ 

κειψλ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ.  (Λάξηζαο) ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ 

Δθαξκνγψλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο.  

 

Σπρφλ, επαλαιεπηηθέο εθινγέο ζα δηελεξγεζνχλ ηελ επφκελε εκέξα, Σξίηε ζηηο 18 

Γεθεκβξίνπ 2018. 

 

Δθπξόζσπνο ζηε πλέιεπζε  ηνπ Σκήκαηνο  
 

Έλαο εθπξφζσπνο γηα ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, κε εηήζηα ζεηεία θαη δπλαηφηεηα 

επαλεθινγήο. 

Η ζεηεία είλαη εηήζηα, αξρίδεη 9 Ιαλνπαξίνπ 2019 θαη ιήγεη 8 Ιαλνπαξίνπ 2020.  
 

Α. Τπνςεθηόηεηεο 
  

α) Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη ηα κέιε Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 

αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο.  

β) Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη κέιε πνπ ηεινχλ ζε δηαζεζηκφηεηα ή αξγία.  
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Οη ελδηαθεξφκελνη, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή από 21 έσο θαη 22 Ννεκβξίνπ 2018 θαη κέρξη 

13:00.  
 

 Αστοπροσώπως κε θαηάζεζε ππνγεγξακκέλεο αίηεζεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Λάξηζαο).  

 Ζιεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ηεο Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο: secry-civil@teilar.gr. 

 

Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ καδί κε 

δήισζε φηη δελ ηειεί ζε δηαζεζηκφηεηα ή αξγία. 

 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο, κε γξαπηή δήισζή 

ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έσο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

εθινγήο. Οη δειψζεηο παξαίηεζεο απφ ηελ ππνςεθηφηεηα πξσηνθνιινχληαη απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ψζηε λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Με επζχλε ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο ελεκεξψλεηαη ακειιεηί ε εθνξεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ ππνβνιή 

δήισζεο παξαίηεζεο ππνςεθίνπ. 

 

 

Β. Δθιεθηνξηθό ζώκα  
 

Σν εθινγηθφ δηθαίσκα αζθνχλ κφλν φζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν, κε 

βάζε ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη νη εθινγέο. Ο εθινγηθφο θαηάινγνο θαηαξηίδεηαη θαη ηεξείηαη 

απφ ην Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ Πξχηαλε ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο εθινγηθφο 

θαηάινγνο νξηζηηθνπνηείηαη είθνζη εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ θαη 

παξαδίδεηαη ζηελ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή. 

 

 

Γ. Δπζύλε δηεμαγσγήο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο  
 

Σελ επζχλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη Σξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, κε 

ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Σα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Σξηκεινχο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη κέιε ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο. Αλ 

ηα  κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθαδεκατθήο κνλάδαο δελ επαξθνχλ, ε Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη 

απφ  κέιε ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ άιιεο αθαδεκατθήο κνλάδαο ηνπ Ηδξχκαηνο, 

άιισο απφ κέιε άιιεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο αξηζκ. 191014/Ε1/7-11-2017 (ΦΔΚ Β΄3969) Τ.Α.  

 

Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο.  

 

Ζ Σξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, αθνχ ηεο παξαδνζνχλ νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, 

εμεηάδεη ηελ εθινγηκφηεηα ησλ ππνςεθίσλ - εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα 

ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο, θαζψο θαη αλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπο θσιχκαηα 

εθινγηκφηεηαο - θαη αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςεθίνπο εθπξνζψπνπο κέζα ζε δχν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζή ηεο, αλαξηά ηνλ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ 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. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο νξίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή 

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 
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ε πεξίπησζε πνπ δελ εθιεγεί εθπξφζσπνο, ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζα ζπλεδξηάδεη 

ρσξίο εθπξφζσπν ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ζ ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν,  

ην νπνίν ηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 

πλεκκέλν                                          

- Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο εθπξνζψπνπ κειψλ Δ.Σ.Δ.Π. 

- Γήισζε ππνςεθίνπ κε χπαξμεο θσιπκάησλ εθινγηκφηεηαο 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
 

- Γξακκαηεία Πξχηαλε-Αληηπξπηάλεσλ 

- Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ 

- ρνιή .Σ.ΔΦ. 

- Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο & Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (κε ειεθηξνληθή απνζηνιή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ      

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. 

* 

 

 

   ΗΧΑΝΝΖ  ΥΟΤΛΗΑΡΑ 
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ΑΙΣΗΗ 
 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΧΝ 
ΜΔΛΧΝ Δ.Σ.Δ.Π. ΣΗ ΤΝΔΛΔΤΗ  

ΣΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ  ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ   
Σ.Δ. (ΛΑΡΙΑ) 

ΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ  
ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ 

 
 
 

 
 

ΠΡΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ  ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ   Σ.Δ. (ΛΑΡΙΑ)  Σ.Δ. 
ΣΗ .Σ.ΔΦ. ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ 

 
 

 

ΟΝΟΜΑ ……………………………………. 
 
ΔΠΧΝΤΜΟ  ……………………………….. 
 
ΣΜΗΜΑΣΟ………………………………. 
 

Τπνβάιισ ππνςεθηφηεηα γηα 
εθπξφζσπνο ησλ κειψλ Δ.Σ.Δ.Π. ζηε 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ Σ.Δ. (Λάξηζαο) ηεο ρνιήο 
Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σ.Δ.Η. 
Θεζζαιίαο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 
πξση. 988/20-11-2018 πξνθήξπμε 
εθινγψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο 
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Λάξηζαο). 

 
 
 
 
 
 
Λάξηζα ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Ο/Η Αηη…. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ  
 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Σ.Δ. (ΛΑΡΙΑ)                               
 
 

 
ΓΗΛΧΗ 

                  
Ο/Ζ ππνγξάθσλ/νχζα ……………………………………………………………, κέινο Δ.Σ.Δ.Π. 

ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Λάξηζαο) ηεο ρνιήο  Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ 

ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, έρσ ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα γηα εθπξφζσπνο ησλ κειψλ Δηδηθνχ 

Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. 

(Λάξηζαο) ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο.  

  

 

Γειώλσ  

 

Α) φηη δελ απνρσξψ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζεηείαο.  

Β) φηη δελ ηειψ ζε δηαζεζηκφηεηα ή αξγία 

 

 

Λάξηζα …………………………                                                       Ο/Η Γει…… 
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