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ΘΔΜΑ: «Πξνθήξπμε Δθινγώλ – ύγθιηζε 
Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ 
αλάδεημε Γ/ληή ζην Παξάξηεκα 
Καξδίηζαο, ηνπ ΣΔΙ Λάξηζαο » 

 

   
ΑΠΟΦΑΗ  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΔΙ/Λ 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σα άξζξα 11 &12 ηνπ Ν. 1404/83 «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ησλ ΣΔΗ», όπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. 

2. Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 3549/2007 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή 
θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ». 

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

4. Σελ αξηζκ. 3969/3-5-2011 πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΗ/Λ, απνδνρήο ηεο 
παξαίηεζεο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο, ηνπ θ. Βύξσλα Σάληνπ, Καζεγεηή ηνπ 
Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο & Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, θαη Γηεπζπληή ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Καξδίηζαο. 

5. Σν κε αξηζ. πξση. ΣΔΗ/Λ 4199/6-5-11 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο 
Σξνθίκσλ, ην κε αξηζ. πξση. ΣΔΗ/Λ 4172/6-5-2011 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο, ην κε αξηζ. πξση. ΣΔΗ/Λ 4091/4-5-2011 έγγξαθν ηνπ 
Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Δπίπινπ θαη ην κε αξηζ. πξση. 
ΣΔΗ/Λ 4333/10-5-2011 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο & Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Παξαξη. Καξδίηζαο ηνπ ΣΔΗ/Λ, κε ηα νπνία γλσζηνπνηήζεθαλ 
νη αιθαβεηηθνί θαηάινγνη όισλ ησλ ζπνπδαζηώλ. 

6. Σν από 06-05-2011 έγγξαθν ηνπ Σκ. Πξνζσπηθνύ κε ην νπνίν γλσζηνπνηνύληαη νη 
θαηαζηάζεηο κε ηα νλόκαηα ηνπ Δ.Π., ηνπ ΔΡΓΗΠ, ηνπ ΔΣΠ θαη ηνπ Γ.Π. ηνπ 
Παξαξη. Καξδίηζαο, θαζώο θαη θαηάζηαζε Δ.Π. πνπ βξίζθεηαη ζε εθπαηδεπηηθή ή 
αλαξξσηηθή άδεηα. 

7. Σν γεγνλόο όηη ε θ. Καξαγθνύλε Γιπθεξία, Καζεγήηξηα Δθαξκνγώλ, ε νπνία 
βξίζθεηαη ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα, ππέβαιε έγγξαθε δήισζε  κε ζπκκεηνρήο ζην 
εθιεθηνξηθό ζώκα γηα ηελ αλάδεημε Γ/ληε Παξαξη. Καξδίηζαο, κεηά ηελ κε αξηζ. 
πξση. ΣΔΗ/Λ 4332/10-05-2011 ελεκέξσζή ηεο.  

8. 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. 
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Απνθαζίδνπκε  

Α. Πξνθεξύζζνπκε εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Γηεπζπληή ζην Παξαξη. Καξδίηζαο ηνπ ΣΔΗ 

Λάξηζαο γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο κέρξη 31-08-2014 πνπ ζα δηελεξγεζνύλ ηελ 
Πέκπηε 09-06-2011. 
 

 Β. Καινύκε ην εθιεθηνξηθό ζώκα γηα ηελ αλάδεημε Γ/ληε ζην Παξαξη. Καξδίηζαο ζε 
κπζηηθή ςεθνθνξία, ε νπνία ζα δηεμαρζεί ηελ πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία ζηα εθινγηθά 

ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη παξαθάησ θαηά ηηο ώξεο 09:00 έσο 16:00, κε δπλαηόηεηα 

παξάηαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ςεθνθόξνη έμσ από ην εθινγηθό ηκήκα, θαηά 
ηελ θξίζε εθάζηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα ελεκεξώζεη ηελ Κεληξηθή 
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο ιήμεο ηεο ςεθνθνξίαο.  

Δάλ ζε θάπνην εθινγηθό ηκήκα δελ νινθιεξσζεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε ςεθνθνξία, 
απηή ζα ζπλερηζζεί ηελ επόκελε εκέξα. ’ απηή ηελ πεξίπησζε νη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο 
δελ ζα πξνβνύλ ζην άλνηγκα ηεο θάιπεο θαη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ. 

Γηθαίσκα λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηε ζέζε Γ/ληή ηνπ Παξαξη. Καξδίηζαο ηνπ 
ΣΔΗ Λάξηζαο, έρνπλ ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ θαηέρνπλ ηαθηηθή ζέζε 
βαζκίδαο Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. 

Η δήισζε ππνςεθηόηεηαο γηα ην αμίσκα ηνπ Γ/ληή Παξαξη. Καξδίηζαο 
ππνβάιιεηαη από ηνλ ππνςήθην θαη θαηαηίζεηαη ζην Πξσηόθνιιν ηνπ ΣΔΗ/Λ (Σκήκα 
Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο & Πξσηνθόιινπ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο) κέρξη ηελ 

Παξαζθεπή  20-05-2011 θαη ώξα 14:00.  
Ζ δήισζε ππνςεθηόηεηαο απνξξίπηεηαη, αλ δελ εκπεξηέρεη ξεηή δηαβεβαίσζε ηνπ 

ππνςεθίνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ αζπκβίβαζηα ζην πξόζσπό ηνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2530/1997 θαη όηη, αλ εθιεγεί δελ θαηαιακβάλεηαη θαηά ην ρξόλν ηεο 
ζεηείαο από ην όξην ειηθίαο γηα ηελ έμνδό ηνπ από ηελ Τπεξεζία. 

Δθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ζε πνζνζηό ησλ 
εγθύξσλ ςήθσλ ησλ κειώλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο πνπ ςήθηζαλ, δει. πνζνζηό 
κεγαιύηεξν ηνπ 50% (Π>0,50.) Λεπθά θαη άθπξα ςεθνδέιηηα δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα 
ηνλ ζρεκαηηζκό ηεο πιεηνςεθίαο. Αλ θαηά ηελ πξώηε ςεθνθνξία θαλείο ππνςήθηνο δελ 

ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ή αλ ππάξρεη ηζνςεθία, ε ςεθνθνξία ζα 
επαλαιεθζεί ζηηο 16-06-2011 εκέξα Πέκπηε ζηνλ ίδην ρώξν, ρξόλν θαη κε ηηο ίδηεο 

εθνξεπηηθέο επηηξνπέο, κεηαμύ ησλ δύν πξώησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεηνςήθεζαλ. Καηά 
ηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία εθιέγεηαη, όπνηνο ππνςήθηνο ιάβεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 
ςήθσλ. Δάλ ππάξμεη λέα ηζνςεθία, γίλεηαη θιήξσζε από ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα παξίζηαληαη νη ππνςήθηνη πνπ 
έιαβαλ ην ίδην πνζνζηό. 

Αλ νη ππνςήθηνη είλαη κόλν δύν, εθιέγεηαη θαηά ηελ πξώηε ςεθνθνξία, όπνηνο 
ππνςήθηνο ιάβεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ςήθσλ. 

Μνλαδηθνί  ππνςήθηνη δελ εθιέγνληαη, αλ δελ ζπγθεληξώζνπλ ην έλα ηξίην 1/3 
ηνπιάρηζηνλ ησλ ςήθσλ ησλ εθιεθηόξσλ. 
 
Γ. Σν Δθιεθηoξηθό ζώκα ζπγθξνηείηαη σο εμήο: 

1. Σν ζύλνιν ησλ κειώλ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Π.) & Δξγαζηεξηαθνύ 
Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΔΡΓΗΠ) ηνπ Παξαξη. Καξδίηζαο (κε αιθαβεηηθή ζεηξά). 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΑΒΡΑΜΟΤΛΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 

2 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΣΔΡΓΗΟ 

3 ΒΔΡΓΟ ΣΔΡΓΗΟ 

4 ΒΡΑΥΝΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ 

5 ΓΑΛΑΓΑΛΑ ΑΛΔΞΗΟ 

6 ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΦΑΝΖ 

7 ΓΗΑΒΑΖ ΗΩΑΝΝΖ 

8 ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ ΗΩΑΝΝΖ 

9 ΓΚΟΡΣΕΖ ΟΛΓΑ 

10 ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ 
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11 ΕΑΒΑΚΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

12 ΚΑΚΑΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

13 ΚΑΚΑΡΑ ΗΩΑΝΝΖ 

14 ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΟ ΑΝΣΩΝΗΟ 

15 ΚΑΡΑΣΔΡΓΗΟΤ ΩΣΖΡΗΟ 

16 ΚΟΛΛΑΣΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

17 ΛΑΛΑ ΣΑΤΡΟ 

18 ΛΑΜΠΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

19 ΜΑΛΗΗΟΒΑ ΔΛΔΝΖ 

20 ΜΑΝΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

21 ΜΑΝΣΑΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

22 ΜΠΑΜΠΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

23 ΜΠΗΡΣΑ ΠΔΡΗΚΛΖ 

24 ΜΠΟΘΟ ΓΔΡΑΗΜΟ 

25 ΜΠΟΤΓΟΤΛΗΑ ΣΔΡΓΗΑΝΩ 

26 ΝΣΑΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

27 ΝΣΗΝΣΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 

28 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ 

29 ΚΑΡΒΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

30 ΣΗΟΣΗΑ ΑΡΔΝΖ 

31 ΣΗΡΟΤΚΖ ΑΥΗΛΛΔΑ 

32 ΥΟΤΛΗΑΡΑ ΗΩΑΝΝΖ 

   

   

2. Σν ζύλνιν ησλ ζπνπδαζηώλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παξαξη. Καξδίηζαο 
(Οη θαηαζηάζεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο ζα θνηλνπνηεζνύλ ζηελ 
αληίζηνηρε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ησλ Γξακκαηεηώλ ησλ αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ). 
 
3. Σν ζύλνιν ησλ κειώλ ηνπ Δηδηθνύ Σερληθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Π.) ηνπ Παξαξη. 

Καξδίηζαο (κε αιθαβεηηθή ζεηξά). 
 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΑΓΓΔΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΡΗΕΟ 

2 ΜΠΑΚΟΤΡΑ ΗΓΔΡΖ 

3 ΝΑΗΑΚΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 

4 ΝΗΝΗΚΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

5 ΡΑΜΜΟΤ  ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

6 ΗΑΣΖΡΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 

7 ΦΑΛΑΡΑ ΔΛΔΝΖ 

 
4. Σν ζύλνιν ησλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Γ.Π.) ηνπ Παξαξη. Καξδίηζαο (κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά) 
 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΑΡΔΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

2 ΚΛΖΜΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΖ 

3 ΝΣΑΡΑΚΛΗΣΑ ΔΛΔΝΖ 

4 ΠΟΛΤΕΟΤ ΗΟΤΛΗΑ 

 
Γίλεηαη κλεία όηη ζε πεξίπησζε εθιεθηόξσλ πνπ είλαη γξακκέλνη ζε δύν ή 

πεξηζζόηεξνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο, ιόγσ δηπιήο ηδηόηεηαο (π.ρ. Γ.Π. θαη πνπδαζηήο) 
ην δηθαίσκα ςήθνπ αζθείηαη κόλν κηα θνξά. Οη εθιέθηνξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
δειώζνπλ όηη αζθνύλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα κία θνξά θαη κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν 
εθινγηθό Σκήκα.  
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Γ. Σξόπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ν εμήο : 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ Δ ΚΑΘΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 100 100:160* = 0,625 

ΠΟΤΓΑΣΔ 50 50:160* = 0,3125 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 5 5:160 *= 0,03125 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 5 5:160* = 0,03125 

[100 Δ.Π. (+ΔΡΓΙΠ), 50 πνπδαζηέο, 5 ΓΠ, 5 ΔΣΠ=160*] 

Δ.Π (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ΔΡ.ΓΙ.Π. ζε πνζνζηό 20% ηνπ Δ.Π.) ην 100%, νη ζπνπδαζηέο ην 

50% ησλ κειώλ Δ.Π.. θαη νη Γ.Π.& ΔΣΠ από 5% ησλ κειώλ Δ.Π. 

 
 Σν πνζνζηό (Π) ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο ππνινγίδεηαη από ην 
άζξνηζκα ησλ πνζνζηώλ επί ησλ ςεθηζάλησλ πνπ έιαβε, από θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο 
θαηεγνξίεο εθιεθηόξσλ, ηνύησλ πνιιαπιαζηαδόκελσλ κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 
πνπ αλαινγνύλ ζηα πξνβιεπόκελα πνζνζηά γηα θάζε θαηεγνξία εθιεθηόξσλ θαη 
αλεμάξηεηα από ην πνζνζηό πξνζέιεπζεο θαζεκηάο από απηέο (δηαηάμεηο παξ. 3 άξζξνπ 
8 ηνπ Ν. 3549/2007 ζε ζπλδπαζκό κε απηέο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 
1404/1983), σο αθνινύζσο: 
 
Σν (Π) πνζνζηό ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ππνινγίδεηαη σο: 
 
 
Π=        ςήθνη κειώλ Δ.Π. πνπ έιαβε ν  ππνςήθηνο x   0,625 +       
         *ζύλνιν ςεθηζάλησλ κειώλ Δ.Π. 
 
 
 
 
           ςήθνη ζπνπδαζηώλ πνπ έιαβε ν ππνςήθηνο x   0,3125 +       
         *ζύλνιν ςεθηζάλησλ ζπνπδαζηώλ 
 
 
 
 
           ςήθνη κειώλ Δ.Σ.Π. πνπ έιαβε ν ππνςήθηνο      x   0,03125 +       
         *ζύλνιν ςεθηζάλησλ Δ.Σ.Π.  
 
 
 
 
 
           ςήθνη κειώλ  Γ.Π. πνπ έιαβε ν ππνςήθηνο x   0,03125       
         *ζύλνιν ςεθηζάλησλ κειώλ  Γ.Π. 
 
 
* ζην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ςήθσλ πξνζκεηξνύληαη κόλν ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα 
(ιεπθά θαη άθπξα ςεθνδέιηηα δελ ιακβάλνληαη ππόςε). 
 
Δ. Οη εθιέθηνξεο ςεθίδνπλ κε επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηεο αζηπλνκηθήο ή αθαδεκατθήο 
ηαπηόηεηαο ή άιινπ ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ (δηαβαηήξην θ.ι.π.). 
 εκεηώλεηαη όηη: 

 Όζνη ζπνπδαζηέο δελ είλαη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο, κπνξνύλ κε βεβαίσζε  
ηεο γξακκαηείαο ηνπ ηκήκαηνο λα ςεθίζνπλ. 
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Z. Γηα ηελ εύξπζκε δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο νξίδνπκε:  
η) κία (1) Κεληξηθή Πεληακειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη κία (1) επηκέξνπο Πεληακειή 
εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη  
ηη) δύν (2) εθινγηθά ηκήκαηα, σο αθνινύζσο:  
 

1Ο  ΔΚΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 
Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

 
Θα πποζέλθοςν και θα τηθίζοςν, ζε ηπειρ ξεσυπιζηέρ κάλπερ ηα μέλη Ε.Π., Δ.Π. και 
ΕΤΠ, ζηο μεγάλο αμθιθέαηπο ηος Τμ. Δαζοπονίαρ ηος Παπαπη. Καπδίηζαρ. 
  
 Τακηικοί: 

1. Γεώξγηνο Νηαιόο, σο Πξόεδξνο 
2. Γήκεηξα Αβξακνύιε  
3. Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο 
4. Ισάλλεο Γηαβάζεο θαη  
5. Όιγα Γθνξηδή, σο κέιε.  

Αναπληπυμαηικοί: 
1. Αληώληνο Καξαγεώξγνο θαη 
2. Ισάλλεο Χνπιηάξαο 
 

εκεηώλεηαη όηη ε Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κε ηνλ αλαπιεξσηή ζα έρεη ηελ επζύλε 
γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ. 
 

Επιμέποςρ Εθοπεςηική επιηποπή 
 

2ν ΔΚΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 
Θα πποζέλθοςν και θα τηθίζοςν οι ζποςδαζηέρ/ζποςδάζηπιερ όλυν ηυν 

ημημάηυν ηος Παπαπη. Καπδίηζαρ ζε μία κάλπη, ζηο μικπό Αμθιθέαηπο ηος Τμ. 
Δαζοπονίαρ ηος Παπαπη. Καπδίηζαρ. 
 
Τακηικοί:  

1. Αρηιιέαο Σζηξνύθεο, σο Πξόεδξνο 
2. Αζαλάζηνο Μπάκπαιεο  
3. Μηραήι Βξαρλάθεο 
4. ηέξγηνο Αδακόπνπινο θαη 
5. Ισάλλεο Γηνβαλνύδεο, σο κέιε.  

Αναπληπυμαηικοί: 
1. Αληώληνο Καξαγεώξγνο θαη 
2. Αξζέλεο Σζηόηζηαο 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε 
δηάζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θάζε Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο . 
 

Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο, ε επηκέξνπο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ζα αλνίμεη 
ηελ θάιπε θαη αθνύ αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία (θαηακέηξεζε ςεθνδειηίσλ, κνλνγξαθή 
θαθέισλ, άλνηγκα θαθέισλ), ζα ζπληάμεη πξαθηηθό ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη: 

 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζπνπδαζηώλ 

 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ιεπθώλ θαη άθπξσλ ςεθνδειηίσλ 

 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. 
 

 Δάλ ηπρόλ ππνβιεζνύλ ελζηάζεηο ζηελ επηκέξνπο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή,  
εμεηάδνληαη από απηή θαη απνζηέιινληαη ζηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία 
ηειηθά απνθαζίδεη. ηελ πεξίπησζε απηή, αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθό. 

 



 6 

Σα πξαθηηθά ηεο επηκέξνπο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, θαζώο θαη όιν ην πιηθό θαη ε 
θάιπε παξαδίδνληαη ζηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία αθνύ ζπγθεληξώζεη ηα 
πξαθηηθά ηεο επηκέξνπο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζπληάζζεη ην πξαθηηθό εθινγήο. 

 
Σ. Σελ εκέξα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο νη Γξακκαηείεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Παξαξη. 
Καξδίηζαο, ζα ιεηηνπξγνύλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο κε ζθνπό ηελ επίιπζε 
ζεκάησλ πνπ πηζαλόλ πξνθύςνπλ κε ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο 
ησλ ζπνπδαζηώλ. 
 
 
                                                                                         Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΗ/Λ 
 
 

          Ισάλλεο Κόθθνξαο  
                 Καζεγεηήο 

 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
Απνδέθηεο πξνο θνηλνπνίεζε 
 

1. Όια ηα αλαθεξόκελα κέιε Δ.Π.,ΔΡΓΗΠ, Γ.Π. & Δ.Σ.Π. ηνπ Παξαξη. Καξδίηζαο 
2. πνπδαζηηθό ύιινγν Παξαξη. Καξδίηζαο  
3. Γ.. πιιόγσλ Δ.Π., Γ.Π. & Δ.Σ.Π -ΠΚΣΔ ηνπ ΣΔΗ/Λ  
4. ΤΠΓΒΜΘ Γ/θνο Σνκέαο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

Δζση. Γηαλνκή 
-Πξόεδξν ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο 

-Αληηπξνέδξνπο ΣΔΗ Λάξηζαο 
-Γελ. Γξακκαηέα ΣΔΗ Λάξηζαο 
-Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ 
-Τ.Γ.Μ. ηνπ ΣΔΗ/Λ 
-Γ/λζε Παξαξη. Καξδίηζαο 

-Όια ηα Σκήκαηα ησλ ρνιώλ θαη ησλ Παξ/ησλ ηνπ ΣΔΗ/Λ 
-Αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ 
 ζπνπδαζηώλ κε επζύλε ησλ Γξακκαηεηώλ ηνπ Παξαξη. Καξδίηζαο 

-Αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ΣΔΗ/Λ  

-Ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΗ/Λ 
 


