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Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαυρομιχάλη 
43100 Καρδίτσα 

 
 

Καρδίτσα: 29-11-2017 

Πληροφορίες: 
Τηλ.: 24410 - 64701  
Fax: 24410 - 64703 
E-mail: secry-forest@teilar.gr 

 
 
 
 

Αριθμ. Πρωτ.: 657 

 

 ΠΡΟΣ:  Οριζόμενους στην Απόφαση 
 
ΚΟΙΝ:  - Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος   

Δασοπονίας και Δ.Φ.Π. 

- Τμήμα Προσωπικού 

- Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών 
Οργάνων & Επιτροπών 

- Τμήμα Πληροφορικής 

- Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 
 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική 

μορφή των Α.Ε.Ι.», 2 «Ορισμοί» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. Α΄) του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία 
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση 
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Α΄123), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Π.Δ.127/2013 (ΦΕΚ Α΄190). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
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των άρθρων 24 «Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων» και 84 «Τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» αυτού. 

3. Τις διατάξεις παρ. 3 του άρθρου 29 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και 
εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματος» του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 2 (ΜΕΡΟΣ Β) «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» 
του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου σε θέματα εκπαίδευσης», με την οποία παρατείνεται έως την 30η 
Νοεμβρίου 2017 η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που λήγει την 31η Αυγούστου 
2017. 

5. Την αριθ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) εγκύκλιο του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης 
των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)»,  

6. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 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 τις διατάξεις του άρθρου 9 «Ανάδειξη 
εκπροσώπων», 

7. Την αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3969) Υπουργική Απόφαση, με θέμα 
«Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) 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)»,  

8. Την αριθμ. 643/21-11-2017 Απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Δασοπονίας 
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, σχετικά με την προκήρυξη εκλογών για 
την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, με τον 
αναπληρωτή του, στη προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος. 

9. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν. 

10. Την αρχαιότητα των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού. 

11. Την αριθμ. ΤΕΙ 4646/25-7-2016 (ΑΔΑ:Ω2Ψ746914Κ-Δ6Θ) απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σχετικά με τον ορισμό του κ. Περικλή Μπίρτσα-Καθηγητή ως 
Προέδρου του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
Τη συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά 
μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, που θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, για την ανάδειξη του 
εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
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Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος στην προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος, ως ακολούθως: 

Τακτικά Μέλη:  
1. Τσιρογιάννη Γεωργία, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας  Τροφίμων, ως 

Πρόεδρος. 
2. Αλεξανδράκη Μαρία, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας  Τροφίμων. 
3. Κοντοπούλου Λαμπρινή, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας. 

Αναπληρωματικά Μέλη:  
1. Ράμμου Αικατερίνη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

Ξύλου και Επίπλου. 
2. Νινίκας Κωνσταντίνος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

Ξύλου και Επίπλου. 
3. Τζερεμέ Αναστασία, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας. 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους 
μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της και με επιμέλειά της 
αναρτάται ο πίνακας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του 
Ιδρύματος.  
 
Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την 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 οποιοδήποτε ζητήματος προκύψει κατά 
την εκλογική διαδικασία, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 

(Υπογραφή)* 
 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 
Καθηγητής 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος. 


