
       ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

 

 

 
Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  - Πεδίον Άρεως 38334 Βόλος 

τηλ: 2421074112 - φαξ: 2421074169 - email: g-civ@civ.uth.gr 

Βόλος, 4 Δεκεμβρίου 2017 
Αρ.Πρωτ. 1823 _ADMN 

 
 

Θέμα: «Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης του 

εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του 

αναπληρωτή του στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Παν/μίου Αιγαίου, Ιονίου 

Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει σήμερα. 

2. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/30.05.2017 τ. Α’) «Μέτρα για την 

επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1δ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α’), 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις». 

4. Την με αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/01-09-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Ζητήματα οργάνωσης διοίκησης των ΑΕΙ, 

μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017,  

5. Την Υ.Α. αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/15-09-2017 τ. Β’) «Τρόπος 

διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 

οργάνων των ΑΕΙ 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». 

6. Την Υ.Α. αρ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017,τ. Β’): Τροποποίηση της 

αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β’3255) με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών 

διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ 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 ΑΕΙ κατά την 

πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α’ 114)». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010 τ. Α’) 

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», καθώς και την αρ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-

09-2010 απόφαση. 
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8. Την με αρ. πρωτ.  1105/30-11-2017  (ΑΔΑ: 612Χ469Β7Ξ-Φ0Ρ) Προκήρυξη εκλογών 

για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) με τον αναπληρωτή του, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

α π ο φ α σ ι ζ ε ι 

τη συγκρότηση της κάτωθι τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής 

διαδικασίας που θα λάβει χώρα την 21η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 09:00  για την ανάδειξη 

του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) με τον 

αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (κατ’ αλφαβητική σειρά): 

1. Μαρίνος Ιωάννης, μόνιμο μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατηγορίας ΤΕ, του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών 

2. Καραμπερόπουλος Δημήτριος, μόνιμο μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατηγορίας ΤΕ, του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  

3. Οικονομίδης Κωνσταντίνος, μόνιμο μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατηγορίας ΠΕ, του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα): 

1. Βέργος Αθανάσιος, μόνιμο Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατηγορίας ΔΕ, του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

2. Δαφερέρας Αναστάσιος, μόνιμο μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατηγορίας ΤΕ, του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

3. Σπασόπουλος Μιχάλης, μόνιμο μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατηγορίας ΠΕ, του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  
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Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ των μελών της, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφασης του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

Η ανωτέρω επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει την 

εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη 

συγκρότησή της και με επιμέλειά της αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα 

του Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. 

Η εφορευτική επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος, την εξέταση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν και την ταχεία 

απόφανση επ’ αυτών, την άρτια διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την έκδοση του τελικού 

αποτελέσματος και γενικότερα την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει κατά την 

εκλογική διαδικασία, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Σημειώνεται ότι, η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Π.Μ., στην 

κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο του 

προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.  
  

 

 

 

 

 

 

 

*Η υπογραφή έχει  τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας. 

 

Κοινοποίηση:  

Οριζόμενους στην απόφαση  

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο κ. Πρύτανη 
- Γραφεία κ.κ. Αν. Πρύτανη 
- Γ.Δ.Δ.Υ. 
- Νομική Υπηρεσία 
- Διεύθυνση Διοικητικού 
- Τμήμα Προσωπικού 
- Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής 
- Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης 
 

              Ο Πρόεδρος του Τμήματος   

 

Αν. Καθηγητής Βασίλειος Κανακούδης* 
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