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ΑΠΌΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός  τριμελούς   Εφορευτικής   Επιτροπής   για  τη διεξαγωγή  
των  εκλογών  ανάδειξης  των  εκπροσώπων  των  μελών  Ε.Τ.Ε.Π.  με  τους 
αναπληρωτές  τους  στα  Συλλογικά  Όργανα  του  Τμήματος  Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής,  Διακόσμησης  και  Σχεδιασμού  Αντικειμένων   του  Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας».

Ο  Πρόεδρος  του  Τμήματος  Εσωτερικής  Αρχιτεκτονικής,  Διακόσμησης  και 
Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1δ και 26 παρ 1δ του ν. 4485/2017 (Α’ 

114)
2.Την υπ' αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων 

Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α114)»
3.Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ3255/τ.Β/2017) 

όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Β.Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 
3969/τ.Β'/13-11-2017) Υ.Α.

4.Την αριθμ.πρωτ.539/20-11-2017 (ΑΔΑ:78ΜΩ469143-Ρ25)  Προκήρυξη 
εκλογών για την ανάδειξη του  εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π.  στο 
συλλογικό  όργανο του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής , 
Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας (με θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2018).

5.Την υποψηφιότητα που υποβλήθηκε,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
τον ορισμό  τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη Ε.Τ.Ε.Π. 
των  Τμημάτων  του  Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής  Μακεδονίας,  με  ισάριθμα 
αναπληρωματικά  μέλη,  η  οποία  θα  έχει  την  ευθύνη  διεξαγωγής  της  εκλογικής 
διαδικασίας που θα λάβει χώρα την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 για την ανάδειξη του 
εκπροσώπου  του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  στη 
Συνέλευση Τμήματος  Εσωτερικής  Αρχιτεκτονικής,  Διακόσμησης και  Σχεδιασμού 
Αντικειμένων  ήτοι:

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΩΝ  Ε.Τ.Ε.Π. 
Τακτικά μέλη

1)Βλαχομήτρου   Αγγελική,  ως Πρόεδρος

2)Κούτλας  Αντώνιος

3)Παράσχου  Θεόδωρος

ΑΔΑ: 654Ο469143-ΕΘΔ



Αναπληρωματικά μέλη
1)Μεταλλίδης Κωνσταντίνος

2)Βέρρου Ευαγγελία

3)Μπάσιος Αθανάσιος

          Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τον  υποψήφιο 
μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό του και με επιμέλεια 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  των  τυχόν  ενστάσεων  που  θα 
υποβληθούν και την ταχεία απόφαση 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.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ισότοπο 
του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιορδάνης Παυλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής 

 
Κοινοποίηση  
Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 
Μέλος  ΕΤΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

ΑΔΑ: 654Ο469143-ΕΘΔ
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