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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

  Καβάλα, 19-09-2017 

          Αρ. πρωτ.: 1979 

 

Προκήρυξη Εκλογών για τα Αξιώματα Προέδρων Τμημάτων και Αναπληρωτών Προέδρων 

Τμημάτων των Σχολών της ΣΤΕΦ και της ΣΔΟ 

του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α.Το N. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρο 23 «Πρόεδρος Τμήματος».  

β.Την εγκύκλιο ΥΠΕΘ 144363/Ζ1/1-9-17 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) : Ζητήματα οργάνων 

διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

γ.Την ΥΑ 153348/Ζ1/ 15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-2017) : 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). 

δ.Το γεγονός ότι η αρμοδιότητα έχει περιέλθει στον Πρύτανη. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

1. Εκλογές για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων των 

Σχολών της ΣΤΕΦ και της ΣΔΟ του ΤΕΙ ΑΜΘ με θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 

31/08/2019. 

2. Υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου μπορεί να είναι 

Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου 

Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ των δύο πρώτων βαθμίδων, μπορεί να θέσει 

υποψηφιότητα και Επίκουρος. 

3. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου έχουν 

όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δεν 

επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.  

4. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή ΠΜΣ, 

Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου των 

Τμημάτων της ΣΤΕΦ και της ΣΔΟ, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, θα πρέπει να 

υποβάλουν υποψηφιότητα προς τον Πρύτανη του Ιδρύματος με αίτηση των ενδιαφερόμενων 

προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά στο Κεντρικό 

Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, το αργότερο μέχρι την 6η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 14:00.  
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6. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή του οικείου Τμήματος, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα συγκροτηθεί 

με απόφαση του Πρύτανη στις 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα Η ανακήρυξη των 

υποψηφίων θα γίνει από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη 

συγκρότησή της. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

εξετάζει την εκλογιμότητα. 

7. Ο Πρόεδρος Τμήματος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται: α) από το σύνολο 

των μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο 

των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) 

που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν 

συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το 

ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

8. Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 18η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, 

από ώρα 10:00 έως 14:00 και τόπο διεξαγωγής: 

Για το Τμήμα ΜΤΠΦΑΤΕ&ΜΜΤΕ: Κεντρική Διοίκηση. Γραφείο Προϊστάμενου της Δ/νσης 

Διοικητικού – Οικονομικού. 

Για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ: Αίθουσα συσκέψεων Παντελή Αντωνιάδη. 

Για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: Γραφείο ΦΕ 311 (Γραφείο Προέδρου 

Τμήματος). 

Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: ΧΒΔ 25 (πρώην 31) Κτηριακές εγκαταστάσεις ΣΔΟ. 

Για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: ΧΒΔ 25 (πρώην 31) Κτηριακές 

εγκαταστάσεις ΣΔΟ. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη, ταυτόχρονα για τους 

υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής του Τμήματος. 

9. Η εκλογή του Προέδρου Τμήματος και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος γίνεται με δύο 

(2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων 

Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα.  

Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό προτίμησης έναν μόνον από τους υποψηφίους Προέδρους 

Τμήματος και έναν μόνον από τους υποψηφίους Αναπληρωτές Προέδρους. 

10. Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των 

παρακάτω επιμέρους συνόλων: 

α) των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον 

συγκεκριμένο υποψήφιο και 

β) των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των 

έγκυρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο 

υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών 

της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

Αν από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός 

στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και 

στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. 

11. Πρόεδρος Τμήματος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται ο υποψήφιος που 

συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-

2017) τρόπο υπολογισμού. Αν κανείς από τους υποψηφίους Προέδρους ή Αναπληρωτές 

Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση 
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ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 15 

του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)).  

12. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο 

(1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων. 

 

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα οριστεί από το αρμόδιο 

όργανο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.  

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του 

Ιδρύματος. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης  

Τμ. Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπ/σης  

Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

 Γραφείο Πρυτανικών Αρχών. 

 Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ (Ηλεκτρονική αποστολή). 

 Σχολές/ Τμήματα ΤΕΙ ΑΜΘ (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων). 

 Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 Δ/νση Διοικητικού –Τμήμα Προσωπικού. 

 Συλλόγους μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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