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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Κ.Ε.Ε. ΑΡ. 1/11-6-2018  

Στη Λάρισα σήμερα 11 Ιουνίου 2018, ημέρα  και ώρα 11:30, η Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή (Κ.Ε.Ε), η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 167/7-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΜΡ46914Κ-ΡΗΣ) 

Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&Δ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, συνήλθε σε 

συνεδρίαση με μοναδικό θέμα «Εξέταση εκλογιμότητας και ανακήρυξη υποψηφίων για την 

ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.& Δ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας». 

Παρόντα είναι και τα πέντε (5) τακτικά μέλη της επιτροπής: 

1. Μανούρας Αθανάσιος, ως Πρόεδρος 
2. Μπίρτσας Περικλής, μέλος 
3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, μέλος 
4. Βύρλας Παναγιώτης, μέλος 
5. Βαγγέλας Ιωάννης, μέλος 
 

Χρέη γραμματέα κατά τη συνεδρίαση ασκεί ο Βαγγέλας Ιωάννης. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Η Κ.Ε.Ε. λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 19 «Κοσμήτορας» και ειδικότερα των παρ. 1, 4 και 5 του ν. 

4485/2017, 

2. την με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (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 τα οριζόμενα 

της παρ. 2 του άρθρου 2 «Υποβολή υποψηφιοτήτων -Ανακήρυξη υποψηφίων - 

Εκλογικοί κατάλογοι» αυτής, 

3. την με αρ. 146/31-05-2018 (ΑΔΑ:69ΨΠ46914Κ-Σ1Ξ) Προκήρυξη εκλογών για την 

ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&Δ., 

4. την με αρ. 156/04-06-2018 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Καντά Δημητρίου, Καθηγητή α΄ 

βαθμίδας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, 

5. την με αρ. 158/04-06-2018 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Μουλά Ανάργυρου, Καθηγητή 

α΄ βαθμίδας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, 

6. την με αρ. 162/05-06-2018 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Παπαχατζή Αλέξανδρου, 

Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, 

7. την αρ. 167/7-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΜΡ46914Κ-ΡΗΣ) Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής 

ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&Δ. με θέμα «Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή 

της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&Δ του 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας», 

8. το από 7-6-2018 έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Ε. προς τον Πρύτανη του Ιδρύματος 

και το αρ. πρωτ. 3374/11-6-2018 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σχετικά με την 

πλήρωση των προϋποθέσεων υποβολής υποψηφιότητας και τη μη ύπαρξη κωλυμάτων 

εκλογιμότητας των υποψηφίων, 

 



εξέτασε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας των 

υποψηφίων μελών Δ.Ε.Π. καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα 

εκλογιμότητας και 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

Α) Ανακηρύσσει υποψήφιους για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.& Δ. του 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, τους υποψηφίους: 

 

 Καντά Δημήτριο, Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 

 Μουλά Ανάργυρο, Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 

 Παπαχατζή Αλέξανδρο, Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

 

διότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας και δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας 

 

Β) Την ανάρτηση του παρόντος πρακτικού στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.  

 

Γ) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Σχολής και κάθε 

υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του, έχουν δικαίωμα να 

υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής για έλλειψη νόμιμων 

προσόντων και συνδρομή κωλυμάτων  σε υποψηφίους της παρούσης απόφασης και γενικά για 

παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, το αργότερο δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 της αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υ.Α. 

 
Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των ενστάσεων το αργότερο μέσα σε 

μία (1) ημέρα από την υποβολή τους και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των 

υποψηφίων και μέσα στην ίδια προθεσμία τοιχοκολλά τον αναμορφωμένο πίνακα σε εμφανές 

σημείο του Ιδρύματος και τον αναρτά στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 
 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε. και το 

πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

  

  

Μανούρας Αθανάσιος   

 

Μπίρτσας Περικλής 

 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 

Βύρλας Παναγιώτης 

 

Βαγγέλας Ιωάννης 

 

  

 


