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ηε Λάξηζα ζήκεξα 10 Γεθεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 11:30 π.κ., ε 

Σξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ  αξηζκ. 914/23-11-

2018  απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ηεο 

ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε 

ζην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ βξίζθεηαη ζην ηζόγεην 

ηνπ θηεξίνπ ηεο ΣΔΦ (ζην εξγαζηήξην Σερλνινγίαο Τιηθώλ)  ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. 

Παξόληεο είλαη νη: 

1. Καινγηάλλεο Γεκήηξηνο,  Πξόεδξνο ηεο Δ.Δ. 

2. Κπξηαηδήο Βαζίιεηνο,      Σαθηηθό Μέινο ηεο Δ.Δ. 

3. νύιεο Γεώξγηνο,           Σαθηηθό Μέινο ηεο Δ.Δ. 

 

Υξέε Γξακκαηέα θαηά ηε ζπλεδξίαζε αζθεί ν  νύιεο Γεώξγηνο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε απαξηίαο, ν Πξόεδξνο ηεο Σξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

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

 

«Καζνξηζκόο ησλ ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

αλάδεημε εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ 

Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ 

Μεραληθώλ Σ.Δ. ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο» 

 

Ζ Σξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) ππεύζπλε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ 

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

Μεραληθώλ Σ.Δ. ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, κεηά 

από εθηελή δηαινγηθή ζπδήηεζε, έρνληαο 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».  

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. 898/20-11-2018(ΑΓΑ ΦΣ9Γ46914Κ-7ΓΝ) Πξνθήξπμε γηα ηελ 

αλάδεημε εθπξνζώπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ 

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

Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ηεο  ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ 

Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο. 

9. Σελ αξηζκ 914/23-11-2018 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. 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 Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ηεο 

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

10. Σν αξηζκ. πξση.6514/26-11-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνύ ηεο 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ, κε ζέκα «Υνξήγεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ εθινγηκόηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ 

Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ 

Μεραληθώλ Σ.Δ.». 



11. Σν από 26-11-2018 πξαθηηθό ηεο Δ.Δ. κε κνλαδηθό ζέκα «Δμέηαζε 

εθινγηκόηεηαο θαη αλαθήξπμε ηνπ ππνςεθίνπ εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ 

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

Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ 

Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο. 

12. Σελ αξηζκ. 6578/27-11-2018. Απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, 

κε ζέκα «Οξηζηηθνπνίεζε εθινγηθνύ θαηαιόγνπ  γηα ηε δηελέξγεηα εθινγώλ 

ηελ αλάδεημε εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ 

Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ 

Μεραληθώλ Σ.Δ. ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. 

Θεζζαιίαο». 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε   ν κ  ό θ σ λ α 

 

ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

αλάδεημε εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ 

(Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ηεο ρνιήο 

Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, σο αθνινύζσο: 

Η. Οξίδνπκε ρώξν ησλ εθινγώλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2018 εκέξα 

Γεπηέξα, ην (εξγαζηήξην Σερλνινγίαο Τιηθώλ) ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ Σ.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζην ηζόγεην ηνπ θηεξίνπ ηεο ΣΔΦ ηνπ Σ.Δ.Η. 

Θεζζαιίαο.  

 

ΗΗ. Ζ ςεθνθνξία ζα δηεμαρζεί από 12.00 έσο 13.00 κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κηαο 

ώξαο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ςεθνθόξνη έμσ από ην εθινγηθό ηκήκα. 

 

IΗΗ. ε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο, απηή ζα δηεμαρζεί ηελ αθξηβώο 

επόκελε εξγάζηκε εκέξα, ήηνη ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2018 εκέξα Σξίηε, ζηνλ ίδην ρώξν 

κε ώξα έλαξμεο ςεθνθνξίαο ζηηο 12.00 θαη ιήμε ζηηο 13.00.  

 

ΗV. Τπνςήθηνο εθπξόζσπνο ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ 

Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ 

Σ.Δ., είλαη ε Γθαλή Δπαγγειία, κέινο Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ 

(Δ.Σ.Δ.Π.) ηνπ Σκ. Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. 

 

V. Ζ ππνςήθηα κπνξεί λα παξαηηεζεί από ηελ ππνςεθηόηεηά ηεο έσο ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο εθινγήο. Ζ παξαίηεζε γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε 

νπνία απεπζύλεηαη ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ. Ζ 

δήισζε παξαίηεζεο πξσηνθνιιείηαη από ηε Γξακκαηεία, ώζηε λα πξνθύπηεη ε 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΤΑ  

153348/Ε1/15-09-2017 (ΦΔΚ 3255/Β/2017). 

 

VI. Σν εθινγηθό δηθαίσκα αζθνύλ κόλν όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθό 

θαηάινγν, κε βάζε ηνλ νπνίν δηελεξγνύληαη νη εθινγέο θαη ν νπνίνο νξηζηηθνπνηήζεθε 

κε ηελ αξηζκ. 6578/27-11-2018 απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ Σ.Δ.Η. θαη αλαξηήζεθε ζηνλ 

Ηζηόηνπν ηνπ Ηδξύκαηνο. 

 

VII. Ζ ςεθνθνξία δηεμάγεηαη ελώπηνλ ηεο Δ.Δ.. Ζ εθινγή γίλεηαη κε ςεθνδέιηην πνπ 

πεξηιακβάλεη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ 



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

ρξεζηκνπνηείηαη κία (1) θάιπε. 

Οη εθινγείο πξνζέξρνληαη ζην θαηάζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ 

εθνξεπηηθή επηηξνπή, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπο θαη επαιεζεύεη ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν. Ζ αλαγλώξηζε ησλ εθινγέσλ γίλεηαη κε βάζε 

ην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιιν δεκόζην έγγξαθν από ην νπνίν 

πξνθύπηεη ε ηαπηόηεηα ηνπο, ην νπνίν νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ εθνξεπηηθή 

επηηξνπή. Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή παξαδίδεη ζηνλ εθινγέα ηα ςεθνδέιηηα 

(ςεθνδέιηην ππνςεθίνπ θαη ιεπθό ςεθνδέιηην) καδί κε ηνλ εθινγηθό θάθειν, ν 

νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη κνλνγξάθεηαη από ηνλ πξόεδξν ηεο, θαηά ην ρξόλν πνπ 

παξαδίδεηαη ζηνλ εθινγέα. 

 

Οη εθινγείο απνζύξνληαη θαη ςεθίδνπλ ζε ηδηαίηεξν ρώξν πνπ δηαθπιάζζεη ηε 

κπζηηθόηεηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη έρεη δηακνξθσζεί θαηάιιεια γηα ην ζθνπό απηό κε 

επζύλε ηεο νηθείαο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Οη εθινγείο θιείλνπλ νη ίδηνη ηνλ εθινγηθό 

θάθειν θαη ηνλ ξίρλνπλ ηδηνρείξσο ζηελ νηθεία θάιπε, παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο.  

 

VΗΗΗ. Οξίδνπκε όηη ηα ςεθνδέιηηα ζα είλαη έληππα, νξζνγώληα, από ιεπθό ραξηί θαη ζα 

έρνπλ ην κέγεζνο ραξηηνύ Α4. Ζ εθηύπσζε ησλ εληύπσλ ςεθνδειηίσλ ζα είλαη 

καύξεο απόρξσζεο, ελώ ηα ιεπθά ςεθνδέιηηα ζα έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ηα 

έληππα ςεθνδέιηηα θαη ζα πξνέξρνληαη από ην ίδην κε απηά ραξηί (βι. ππνδείγκαηα 

ςεθνδειηίσλ).   

 

 

ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΛΟΓΖ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΧΝ 

ΜΔΛΧΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

(Δ.Σ.Δ.Π.) 

ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. 

 

 

 

ΓΚΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
 

 

 

 

Τπνδείγκαηα ςεθνδειηίσλ (ππνςεθίνπ εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δ.Σ.Δ.Π. θαη ιεπθό) 

 

Οη εθινγηθνί θάθεινη ζα είλαη από αδηαθαλέο ραξηί, ιεπθήο απόρξσζεο. 

 

Καηά ην άλνηγκα ηεο θάιπεο νη θάθεινη πνπ δελ θέξνπλ ζθξαγίδα θαη 

κνλνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο αθαηξνύληαη, ζύκθσλα 

κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο αξηζκ. 153348/Ε1/15-9-2017 Τ.Α. (ΦΔΚ 

3255/Β΄/15-9-2017). 



 

Δηδηθόηεξα δελ απαηηείηαη ζηαπξόο πξνηίκεζεο.  

 

Άθπξν ζεσξείηαη έλα ςεθνδέιηην θαηόπηλ απόθαζεο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζηηο 

αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:        

α) Αλ έρεη ζρήκα, δηαζηάζεηο ή κνξθή πνπ δηαθέξνπλ, θαηά ηξόπν εκθαλή, από απηά 

πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ. 

β) Αλ δελ είλαη έληππν, θαζώο θαη αλ έρεη ηππσζεί ζε ραξηί ή κε κειάλη πνπ ην ρξώκα 

ηνπ δηαθέξεη θαηά ηξόπν εκθαλή από απηά πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ. 

γ) Αλ θέξεη ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ δηαγξαθέο, εγγξαθέο, ιέμεηο, θξάζεηο, 

ππνγξακκίζεηο, ζηίγκαηα, μύζκαηα, δηνξζώζεηο ή άιια ζεκεία πνπ θαζηζηνύλ 

ακθίβνιν ην πεξηερόκελν ηνπ ή απνηεινύλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ παξαβηάδνπλ 

κε ηξόπν πξνθαλή ην απόξξεην ηεο ςεθνθνξίαο. 

δ) Αλ θέξεη πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ή θέξεη ζηαπξό άιιεο 

απόρξσζεο πέξα ηεο επηηξεπόκελεο. 

ε) Αλ βξεζεί ζηνλ ίδην θάθειν καδί κε έλα ή πεξηζζόηεξα άιια έγθπξα ή άθπξα ή 

ιεπθά ςεθνδέιηηα ή καδί κε νπνηνδήπνηε άιιν πιηθό, θαζώο θαη αλ βξεζεί ζε 

δηαθνξεηηθό θάθειν από απηνύο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ςεθνθνξία. Αλ 

ππάξρνπλ ζεκεησκέλα ζην θάθειν ζηίγκαηα, ζεκεία ή ιέμεηο, ην ςεθνδέιηην πνπ 

πεξηέρεηαη ζ΄ απηόλ είλαη άθπξν, εθόζνλ θξηζεί όηη ηα παξαπάλσ ζπληζηνύλ δηαθξηηηθά 

γλσξίζκαηα πνπ παξαβηάδνπλ πξνδήισο ην απόξξεην ηεο ςεθνθνξίαο. 

 

ΗΥ. εκεηώλεηαη όηη ηα ιεπθά ςεθνδέιηηα δελ πξνζκεηξώληαη ζηα έγθπξα θαη 

ζηελ θαηακέηξεζε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο. 

 

Υ. Δθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ έγθπξσλ 

ςήθσλ ηνπ ζώκαηνο εθιεθηόξσλ ησλ κειώλ Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Σν παξόλ πξαθηηθό λα απνζηαιεί κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηα κέιε Δηδηθνύ 

Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.)  ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ 

Μεραληθώλ Σ.Δ., λα ηνηρνθνιιεζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ Σκήκαηνο θαη λα αλαξηεζεί 

ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο.    

 

ην ζεκείν απηό ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

Σα κέιε δηάβαζαλ ην πξαθηηθό θαη ππέγξαςαλ όπσο παξαθάησ: 

 

Ο  Πξόεδξνο Σα Μέιε ηεο Δ.Δ. 

 

 

 

Γεκήηξηνο Καινγηάλλεο 

 

 

 

 

Βαζίιεηνο Κπξηαηδήο 

 

 

Γεώξγηνο νύιεο 

 



 

 

 

Οι υπογραφζσ ζχουν τεθεί ςτο πρωτότυπο το οποίο τηρείται ςτο αρχείο του 
Προζδρου  τησ εφορευτικήσ επιτροπήσ 


