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Αριθ. 1/ 6-10-2017
Η επταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για
την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, η οποία ορίστηκε
με την υπ΄αρ. 5350/4-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΞ5Δ46914Κ-ΣΙ3) απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 6-10-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ.
στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων του Ιδρύματος στη Λάρισα, ύστερα από την αρ. 1/4-102017 πρόσκληση του Προέδρου της Κ.Ε.Ε. κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου, με μοναδικό θέμα
ημερήσιας διάταξης:
- Εξέταση εκλογιμότητας και ανακήρυξη υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α΄114).
Επί επτά (7) μελών παρευρίσκονται όλοι και συγκεκριμένα οι:
Παρόντες:
1. Παπαδόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Σχεδιασμού &
Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ της Σ.Τ.ΕΦ., Πρόεδρος
2. Καντάς Δημήτριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
της Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ., τακτικό μέλος
3. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
της Σ.Τ.ΕΦ., τακτικό μέλος
4. Θεοδοσίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σ.Δ.Ο., τακτικό μέλος
5. Φαρσιρώτου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ (Λάρισα) της Σ.Τ.ΕΦ., τακτικό μέλος
6. Βαγγέλας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της
Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ., τακτικό μέλος
7. Λαχανά Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π., τακτικό
μέλος
Απόντες:
Κανείς
Χρέη Γραμματέα ασκεί η κ. Θεοδώρα Μακρή, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος
Ατομικών και Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών του Ιδρύματος, του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού, σύμφωνα με την αρ. 1/4-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου της
Κ.Ε.Ε.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
1η σελ. αποσπάσματος του αριθ. 1/6-10-2017 πρακτικού συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Εξέταση εκλογιμότητας και ανακήρυξη υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
Α΄114)
…………………………………………………………………………………………………………
Κατόπιν των ανωτέρω, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) διεξαγωγής της
εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 «Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ.
Δ΄) και της παρ. 14 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων» του ν.
4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 9, 10 και 24 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄24), της
παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83), της παρ. 11 του άρθρου
82 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), της περ. β του άρθρου 88 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
Α΄114) με την οποία καταργούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
24,
3. την υπ΄ αρ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) εγκύκλιο του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των
Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)»,
4. 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 το άρθρο 2 αυτής,
5. την υπ΄ αρ. 4608/30-8-2017 (ΑΔΑ: 6Λ0Ρ46914Κ-9ΞΛ) Προκήρυξη εκλογών για το
αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄αρ. 5029/19-9-2017 (ΑΔΑ:
73Β946914Κ-ΠΑΩ) απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
6. την υπ΄ αρ. 5350/4-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΞ5Δ46914Κ-ΣΙ3) απόφαση του Πρύτανη του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θέμα: «Ορισμός επταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
για τις εκλογές ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»,
7. το υπ΄ αρ. 5351/4-10-2017 έγγραφο του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με το οποίο
διαβιβάστηκαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη και των
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
8. τις σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως
ορίζονται στην υπ΄αρ. 4608/30-8-2017 (ΑΔΑ: 6Λ0Ρ46914Κ-9ΞΛ) προκήρυξη εκλογών,
9. το υπ΄ αρ. 1/4-10-2017 έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Ε. προς το Τμήμα
Προσωπικού του Ιδρύματος, με θέμα: «Χορήγηση στοιχείων για εξέταση
προϋποθέσεων υποβολής υποψηφιότητας και εκλογιμότητας υποψηφίων μελών
Δ.Ε.Π. για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»,
καθώς και την υπ΄αρ. 5370/4-10-2017 σχετική απάντηση του οικείου τμήματος,
10. το γεγονός ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα όλες οι αιτήσεις υποψηφιότητας και
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας σε όλες τις
υποψηφιότητες,
αποφασίζει ομόφωνα
2η σελ. αποσπάσματος του αριθ. 1/6-10-2017 πρακτικού συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.

Α. Ανακηρύσσονται οι κάτωθι ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη και των
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (κατά αλφαβητική σειρά), για τις εκλογές της 18ης
Οκτωβρίου 2017, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4485/2017, ειδικότερα του άρθρου
15, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, καθώς και δεν
συντρέχουν ασυμβίβαστα και δεν τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους κατά
το άρθρο 24 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΒΑΘΜΙΔΑ

1

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου

Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας

2

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Δημητρίου

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΒΑΘΜΙΔΑ

1

ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Σταύρου

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

2

ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Πολύμερου

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

3

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου

Αναπληρωτής Καθηγητής

5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Αριστείδη

Αναπληρωτής Καθηγητής

6

ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

7

ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

8

ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Με επιμέλεια της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής θα αναρτηθεί στο ειδικό τμήμα «Εκλογές
για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ/Θ - 2017» στην κεντρική ιστοσελίδα του
Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων και τα βιογραφικά τους σημειώματα, δεδομένου ότι οι
υποψήφιοι έχουν συναινέσει στην ανάρτηση αυτή.
Β. Οι ενστάσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 της υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017
Υ.Α.- υποβάλλονται ενώπιον της Κ.Ε.Ε., που αποτελεί το αρμόδιο όργανο διενέργειας των
εκλογών, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το
όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την
3η σελ. αποσπάσματος του αριθ. 1/6-10-2017 πρακτικού συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.

υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά
σε εμφανές σημείο του ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.
Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.
Τα μέλη διάβασαν το πρακτικό και υπέγραψαν όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Δημήτριος Καντάς
Γεώργιος Αδάμ
Γεώργιος Θεοδοσίου
Ευαγγελία Φαρσιρώτου
Ιωάννης Βαγγέλας
Ελένη Λαχανά

Η Γραμματέας
Θεοδώρα Μακρή
Ακριβές απόσπασμα
από το πρωτότυπο
Λάρισα 6-10-2017
Η Γραμματέας
Θεοδώρα Μακρή

(Οι υπογραφές των μελών βρίσκονται στο πλήρες κείμενο του πρακτικού)

4η σελ. αποσπάσματος του αριθ. 1/6-10-2017 πρακτικού συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.

