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ΣΡΙΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ  

ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (Ε.Σ.Ε.Π.) 

ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ)  

ΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 

 
 

 
                       

 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΦΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 

 

ηε Λάξηζα ζήκεξα 27 Νοεμβπίος 2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, ε Σξηκειήο Δθνξεπηηθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. πξση. 1003/23-11-2018 απόθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. (Λάξηζαο) ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ 

Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλειεύζεσλ ηνπ 

Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ (Λάξηζαο). 

Παξόληεο είλαη νη: 

1. Αθξηβνύιεο ππξίδσλ, Πξόεδξνο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

2. Υσκαηά ηεξγηαλή, Σαθηηθό Μέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

3. Μπιηόο Κσλ/λνο, Σαθηηθό Μέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

 

Υξέε Γξακκαηέα θαηά ηε ζπλεδξίαζε αζθεί ε θ. ηεξγηαλή Υσκαηά. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε απαξηίαο, ν Πξόεδξνο ηεο Σξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θεξύζζεη 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγείηαη ην κνλαδηθό ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο: 

 

«Εξέηαζε εκλογιμόηεηαρ και ανακήπςξε ηος ςποτεθίος εκπποζώπος  

ηυν μελών Ειδικού Σεσνικού Επγαζηεπιακού Πποζυπικού (Ε.Σ.Ε.Π.) 

  ζηε ςνέλεςζε ηος Σμήμαηορ Πολιηικών Μεσανικών Σ.Ε. (Λάπιζαρ)  

ηερ σολήρ Σεσνολογικών Εθαπμογών ηος Σ.Ε.Ι. Θεζζαλίαρ» 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Σξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ελεκεξώλεη ηα κέιε όηη κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαηαηέζεθε ε αξηζκ. πξση. 992/21-11-2018 αίηεζε 

ππνςεθηόηεηαο ηνπ Γεώξγηνπ νύιε, πνπ είλαη ην κνλαδηθό κέινο Δηδηθνύ Σερληθνύ 

Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. (Λάξηζαο).     

 

Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αθνύ εμέηαζε εάλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ γηα ηελ 

ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο ηνπ κνλαδηθνύ ππνςεθίνπ, θαζώο θαη αλ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν 

ηνπ θσιύκαηα εθινγηκόηεηαο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σα άξζξα 1 «Γηάξζξσζε ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο – Ννκηθή κνξθή ησλ Α.Δ.Η.», όπσο 

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 αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
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2. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 «Δηδηθέο θαηεγνξίεο δηδαθηηθνύ θαη εξγαζηεξηαθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ηδξύκαηνο» ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄195) «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε 

ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπνπδώλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

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

κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 4210/2013 (Α΄254) «Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο 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 – πγρώλεπζε Σκεκάησλ – Καηάξγεζε Παξαξηεκάησλ θαη 

Σκεκάησλ – πγθξόηεζε ρνιώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο» (Α΄123), όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξώζεθε 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) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ «Σξόπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ κνλνπξόζσπσλ νξγάλσλ ησλ Α.Δ.Η. θαη δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη αλάδεημεο 

εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη 

ησλ θνηηεηώλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ Α.Δ.Η. θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λ. 

4485/2017 (Α’ 114)» πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 3255/Β΄/15-9-2017 θαη εηδηθόηεξα 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 Απόθαζε, κε ζέκα: 

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

ζέκα «Σξόπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

κνλνπξόζσπσλ νξγάλσλ ησλ Α.Δ.Η. θαη δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη αλάδεημεο 

εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη 

ησλ θνηηεηώλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ Α.Δ.Η. θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ 

Ν.4485/2017 (Α΄114)» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 10 «Αλάδεημε εθπξνζώπσλ Δ.Δ.Π., 

Δ.ΓΗ.Π., Δ.Σ.Δ.Π. θαη δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ».   

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

«Καλόλεο ιεηηνπξγίαο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο 

(Σ.Δ.Η.) Θεζζαιίαο». 

8. Σελ αξηζ.  988/20-11-2018 (ΑΓΑ:ΦΔΣΚ46914Κ-ΖΕ) Πξνθήξπμε εθινγώλ γηα ηελ 

αλάδεημε εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ 

(Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. (Λάξηζαο) ηεο 

ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο. 

9. Σελ αξηζκ. πξση. 992/21-11-2018 αίηεζε ηνπ Γεώξγηνπ νύιε, ππνςεθίνπ 

εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. (Λάξηζαο).  

10. Σελ αξηζκ 1003/23-11-2018  απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ Σ.Δ. (Λάξηζαο) κε ζέκα: «Οξηζκόο Σξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ 

Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. (Λάξηζαο) ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. 

Θεζζαιίαο». 

11. Σν αξηζκ. πξση. 6533/26-11-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνύ ηεο Γ/λζεο 

Γηνηθεηηθνύ, κε ζέκα «Υνξήγεζε ζηνηρείσλ γηα εμέηαζε πξνϋπνζέζεσλ ππνβνιήο 
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ππνςεθηόηεηαο θαη εθινγηκόηεηαο, ππνςεθίνπ κέινπο Δ.Σ.Δ.Π. γηα ηελ αλάδεημε 

εθπξνζώπνπ ζηε  πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. (Λάξηζαο)». 

12. Σν αξηζκ. πξση. 6579/27-11-2018 απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, κε ζέκα 

«Οξηζηηθνπνίεζε εθινγηθνύ θαηαιόγνπ γηα ηε δηελέξγεηα εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε 

εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. (Λάξηζαο) ηεο ρνιήο 

Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ»  

 

Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε   ο μ ό θ υ ν α 

 

I. Ανακεπύζζοςμε ηον μοναδικό ςποτήθιο  ούλε Γεώπγιο  ςποτήθιο εκππόζυπο 

ηυν μελών Ειδικού Σεσνικού Επγαζηεπιακού Πποζυπικού (Ε.Σ.Ε.Π.) ζηε 

ςνέλεςζε ηος Σμήμαηορ Πολιηικών Μεσανικών Σ.Ε. (Λάπιζαρ) ηερ σολήρ 

Σεσνολογικών Εθαπμογών ηος Σ.Ε.Ι. Θεζζαλίαρ, δηόηη πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 

λόκνπ γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο θαη ζην πξόζσπό ηνπ δελ ζπληξέρνπλ 

θσιύκαηα εθινγηκόηεηαο. 

 

II. Σε αλάξηεζε ηνπ παξόληνο ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξύκαηνο.  

 

 

ην ζεκείν απηό, κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ην πέξαο ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

Σα κέιε δηάβαζαλ ην πξαθηηθό θαη ππέγξαςαλ όπσο παξαθάησ: 

  

Ο Ππόεδπορ ηερ Ε.Ε. Σα  Μέλε ηερ ΕΕ 

 

 

                     πςπίδυν Ακπιβούλερ   

 

 

ηεπγιανή Υυμαηά  

 

 

Κυν/νορ Μπλιόρ  

  

 

Οη ππνγξαθέο έρνπλ ηεζεί ζην πξσηόηππν ην νπνίν ηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο    
 


