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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
          
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 

                                Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/532 
                                Ψαχνά, 12-06-2018 

Δ/νση                : 34400 Ψαχνά, Εύβοια 
Τηλέφωνο       : 22280 99528, 99707 
Fax                    : 22280 23766 
e-mail               :  stef@teiste.gr 
              
 
 

                ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
 
Προς :   Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Τεχνολογικών 
                Εφαρμογών  
     

 
 
 

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού  
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση και 
Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. Την Αρ. 144363/Ζ1/1.9.2017 (ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του 
Ν.4485/2017 (Α΄ 114)».  

3. Την με αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΑΔΑ : 6ΓΔΨ4653ΠΣ-7ΑΨ) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος 
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων 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)» (ΦΕΚ 3255/Β΄/2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7-
11-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017).  

4. Το Π.Δ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ. Α΄/5-6-2013) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας-Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση Τμήματος-Συγχώνευση Σχολών-Μετονομασία και 
Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας».  

5. Την υπ’ αριθμ. 7127/21-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΞΥΟΞΑ0-Υ79) Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας, σχετικά με το διορισμό Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΦΕΚ 760/05-12-
2014/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ.84 του Ν.4485/17, σύμφωνα με 
τις οποίες όπου αναγράφεται «Διευθυντής ΤΕΙ» νοείται ο «Κοσμήτορας ΤΕΙ».  

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

                 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού  Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με διετή  θητεία  από  1-09-2018 έως  31-08-2020. 

 Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρες από 10:30 μέχρι 13:30. 
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Η εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού  Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του 
στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα, 
στο άρθρο 18 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) και στην υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄3255), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
191014/Ζ1/7-11-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017).  

Σχετικά με την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας αναφέρουμε τα παρακάτω: 

 Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα πρέπει να 
υποβάλουν την υποψηφιότητά τους  στη Γραμματεία της ΣΤΕΦ, μέχρι τη Δευτέρα 18  Ιουνίου 2018  και ώρα 
14:30,

• Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης 

 με έναν από τους κάτωθι τρόπους: 

στη Γραμματεία της ΣΤΕΦ. 

• Ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας της ΣΤΕΦ, stef@teiste.gr 
 
Σημειώνεται ότι :   
1. Οι εκπρόσωποι των Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους 

με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας 
προσωπικού του ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με διετή 
θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία.  

2. Εκπρόσωπος των Ε.Τ.Ε.Π., εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της απόλυτης πλειοψηφίας των έγκυρων ψήφων, ή σε 
περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται την 
παράγραφο 4 του 5 της υπ' αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργικής Απόφασης, 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) (Φ.Ε.Κ. 3255 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 191014/Ζ1/07- 11-
2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3969 Β'). Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν 
συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της ομάδας των εκλεκτόρων.  

3. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με 
ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας

4. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την 
εκλογιμότητα, 

 και αποτελείται από μέλη της οικείας κατηγορίας 
προσωπικού. Για την ανάδειξη του Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, διεξάγεται κλήρωση 
μεταξύ των μελών της.  

ανακηρύσσει τους υποψηφίους Εκπροσώπους και Αναπληρωτές μέσα σε δύο (2) ημέρες 
από τη συγκρότησή της, 

5. Με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, μπορεί να προβλέπεται ότι οι εκλογές διενεργούνται 
σε περισσότερα εκλογικά τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, 

επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το 
υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής.  

η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ορίζει τριμελή 
εφορευτική επιτροπή από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη 
για κάθε εκλογικό τμήμα

6. 

 με τη διενέργεια κλήρωσης, μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς 
καταλόγους.  
Με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ορίζονται τα εκλογικά τμήματα, το ιδιαίτερο 
κατάστημα ψηφοφορίας, για κάθε εκλογικό τμήμα, καθώς και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά 
τμήματα. Η ανωτέρω απόφαση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο Τ.Ε.Ι και αναρτάται στην κεντρική 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας

 
.  
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Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού  
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας είναι: 
 

1. Αγιοστρατίτης Γεώργιος 
1. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

2. Αλεβιζόπουλος Αναστάσιος 
3. Δέδες Ιωάννης 
4. Περιδικάρης Σπυρίδων 
5. Στεργίου Απόστολος 

 

1. Αυλωνίτης Ευάγγελος 
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

2. Καλαντζής Ηλίας 
3. Κυριακός Κωνσταντίνος 
4. Ξυγκόγιαννη Παναγιώτα 
5. Παύλου Φώτιος 

 

1. Λουκαδάκη Δήμητρα 
3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. 

2. Σιαμπάνης Σωτήριος 
3. Τζιφής Απόστολος 

 

1. Σιγάλας Ιωάννης 
4. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.  

2. Τσουκαλάς Μάριος 
 

1. Λυκοτσέτας Αχιλλέας 
5. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.  

2. Σαγιάς Κωνσταντίνος 
 

1. Αλεξόπουλος Δημήτριος 
6. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 

2. Λάτου Χαρίκλεια 
3. Νιώρας Ανδρέας  

 

1. Λάμπoς lωάνvης 
 7. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

2. Νίκας Αριστείδης 
                                                                                  
Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος, ήτοι αύξηση – μείωση, θα ανακοινωθεί 
εγκαίρως στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.                                                                                                                     
 
                                                                                                                         O Κοσμήτορας  
       της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
               
                                                                     (Υπογραφή)* 
          Θεόδωρος Μάρης 
 
 

*Το πρωτότυπο υπογεγραμμένο έγγραφο υπάρχει στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας Τεχνολογικών Εφαρμογών.  
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Α) Γραφείο Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   
Πίνακας αποδεκτών: 

     Αντιπρυτάνεις  Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας      
Β) Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
Γ) Γραμματείες τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
Δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου 
Ε) Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   
ΣΤ) Πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
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