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Α Π Ο Φ Α  Η 

 

ΘΕΜΑ: «Οπιζμόρ ηπιμελών Εθοπεςηικών Επιηποπών για ηε διεξαγωγή ηων 

εκλογών ανάδειξερ ηων εκπποζώπων ηων μελών Ε.Σ.Ε.Π. με ηοςρ 

αναπλεπωηέρ ηοςρ ζηα ςλλογικά Όπγανα ηος Σμήμαηορ Μεσανολόγων 

Μεσανικών ΣΕ ηερ σολήρ Σεσνολογικών Εθαπμογών ηος Σ.Ε.Ι. Κενηπικήρ 

Μακεδονίαρ». 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ ΣΔ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ 

Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 παξ.1δ θαη 26 παξ 1δ ηνπ λ. 4485/2017 

(Α΄114) 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 144363/Ε1/1.9.2017 εγθύθιηνο ηνπ ΤΠΠΔΘ «Ζηηήμαηα 

Οργάνων Διοίκηζης ηων ΑΕΙ, μεηά ηη δημοζίεσζη ηοσ  ν. 4485/2017 (Α 

114)» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 153348/Ε1/15.9.2017 Τ.Α. (ΦΔΘ 

3255/η.Β/2017) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.Β.Πξνη.191014/Ε1/7-

11-2017 (ΦΔΘ 3969/η.Β’/13-11-2017) Τ.Α.                                             

4. Σελ αξηζκ.πξση.687/02-11-2018 (ΑΓΑ:Φ36Σ469143-Γ90) Πξνθήξπμε 

εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ Δ.Σ.Δ.Π. κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο Κεραλνιόγσλ 

Κεραληθώλ ΣΔ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο (κε ζεηεία από 1-12-2018 έσο 30-11-2019). 

5. Σηο ππνςεθηόηεηεο πνπ ππνβιήζεθαλ, 

 

α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε 

 

ηνλ νξηζκό κηαο (1) ηξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, απνηεινύκελε από κέιε 

Δ.Σ.Δ.Π. ησλ Σκεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, κε ηζάξηζκα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ε νπνία ζα έρεη ηελ επζύλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ ζα ιάβεη ρώξα ηελ Σπίηε 27 Νοεμβπίος 2018 γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ 

(Δ.Σ.Δ.Π.) κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζηε πλέιεπζε Σκήκαηνο Κεραλνιόγσλ 

Κεραληθώλ ΣΔ θαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ Σνκέσλ ηνπ ηδίνπ Σκήκαηνο, ήηνη: 

 

ΣΡΙΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Σ.Ε.Π.   

Σακηικά μέλε 

1) Ιηνύζα Υξπζνύια, σο Πξόεδξνο 

2) Θαδάθεο Παλαγηώηεο 

3) Γεκεηξαθάθεο Θσλζηαληίλνο 



Αναπλεπωμαηικά μέλε 

1) Κεηαιιίδεο Θσλζηαληίλνο 

2) Βέξξνπ Δπαγγειία 

3) Ησάλλνπ Ζιέθηξα 

 

 Ζ αλσηέξσ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ εθινγηκόηεηα, αλαθεξύζζεη ηνπο 

ππνςεθίνπο κέζα ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο από ηνλ νξηζκό ηνπο θαη κε 

επηκέιεηά ηεο αλαξηάηαη ζε εηδηθό ηκήκα ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξύκαηνο ν 

πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ. 

 Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθή θαη αθώιπηε 

άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο, ηελ εμέηαζε ησλ ηπρόλ ελζηάζεσλ πνπ ζα 

ππνβιεζνύλ θαη ηελ ηαρεία απόθαζε επ’ απηώλ, ηελ άξηηα δηεμαγσγή ηεο 

ςεθνθνξίαο, ηελ έθδνζε ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο θαη γεληθόηεξα ηελ επίιπζε 

νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο πξνθύςεη θαηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, εθαξκόδνληαο 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζην Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηνλ 

ηζηόηνπν ηνπ Ηδξύκαηνο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

Θσλζηαληίλνο Θιεΐδεο 

Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο 

Κοινοποίεζε 

Γξακκαηεία Πξύηαλε θαη Αληηπξπηάλεσλ 

Κέιε ΔΣΔΠ 

Γξακκαηεία ΣΔΦ 

Σκήκα Πξνζσπηθνύ 
 
 
 
 


