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Προκήρυξη Εκλογών για το Αξίωμα του Κοσμήτορα της  

Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓΤΤΔ) του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΓΤΤΔ 
 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 19 «Κοσμήτορας», 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Ε’» 
και 88 «Καταργούμενες διατάξεις» του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017). 

2. Το αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’114)». 

3. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «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).» (ΦΕΚ Β΄ 3255/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 
153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών 
διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 2 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)» (ΦΕΚ Β’ 3969/13-
11-2017). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) – Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 
4210/2013, καθώς και την κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30-
9-2010 απόφαση και την αριθμ. πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

5. Την με αρ. 1794/20.06.2014 (ΑΔΑ: ΩΞΙ74691Ο8-Σ3Γ) Πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ ΑΜΘ, διορισμού της κας 
Θ. Μέρου στη θέση της Κοσμήτορος από 01.09.2014 – 31.08.2018, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 397 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 11.07.2014 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, 
για θητεία τριών (3) ετών από 01.09.2018 έως 31.08.2021. 
 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν με κάλπη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής ΣΤΕΓΤΤΔ (1ο χιλ. Δράμας – 
Μικροχωρίου, 1ος όροφος) την 27η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης ψηφοφορίας την 09:00 και ώρα 
λήξης της ψηφοφορίας την 14:00, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/ 
4-8-2017) και στην αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ Β΄ 3255/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας με κάλπη, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, 

ήτοι την 28η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής ΣΤΕΓΤΤΔ με ώρα έναρξης 
ψηφοφορίας την 09:00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας την 14:00, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 15 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/ 4-8-2017) και στην αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 3255/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
 
Α. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας  
 
Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής 
για θητεία τριών (3) ετών. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.  
 
Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.  
 
Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή 
άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.  
 
Β. Κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας  
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους έως και την 1η Ιουνίου 2018, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00, ως ακολούθως:  
Αυτοπροσώπως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 
ενδιαφερομένου στη Γραμματεία της Σχολής ΣΤΕΓΤΤΔ, ή με ηλεκτρονική αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
(steg@teiemt.gt). Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται πρέπει να 
φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας.  
 
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  
1. Αίτηση Υποψηφιότητας,  
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,  
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.  
 
Γ. Εκλεκτορικό Σώμα  
 
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της οικείας 
Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής 
(δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).  
 
Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από 
τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την 

ΑΔΑ: 6ΟΣ34691Ο8-ΥΞΤ



   
 

3 

 

απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας 
εκλεκτόρων. 
 
Δ. Πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα οριστεί με απόφαση του Κοσμήτορα, την 14η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και 
αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το 
υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Ε. Εκλογή Κοσμήτορα 
 
Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α) τρόπου 
υπολογισμού. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α). 
 
Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων 
ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων. 
 
Η προκήρυξη αυτή θα επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με τη φροντίδα της Προϊσταμένης της Γραμματείας της 
Σχολής, θα αναρτηθεί στο  Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.   
 
 

 
 

 

 

 
Συνημμένο:  
Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων 
και Διατροφής  

 
Κοινοποίηση:  
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης  
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης  
Τμήμα Α’ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης  
 
Εσωτερική Διανομή:  

1. Γραφείο Πρυτανικών Αρχών 
2. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής ΣΤΕΓΤΤΔ (Ηλεκτρονική αποστολή) 
3. Τμήματα της Σχολής ΣΤΕΓΤΤΔ (για ανάρτηση στις ιστοσελίδες και στους πίνακες ανακοινώσεων)  
4. Γραμματεία Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου  
5. Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΑΜΘ) 
6. Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού-Τμήμα Προσωπικού 
7. Συλλόγους μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και φοιτητών Σχολής ΣΤΕΓΤΤΔ 

Η Κοσμήτορας της  Σχολής 
ΣΤΕΓΤΤΔ 

 
 

Καθ. Μέρου Θεοδώρα  
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 

 
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
  
Όνομα πατέρα: …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….  
 
Όνομα μητέρας: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….  
 
Ιδιότητα: …………………………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………..  
 
Τόπος γέννησης: ……………………………………………..………… Ημερομηνία γέννησης: ……………………………………………………..  
 
Διεύθυνση κατοικίας: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
Υποβάλλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017) άρθρο 
19 και η υπ’ αριθμ. πρωτ.: …………………… Προκήρυξη Εκλογών.  
 
 
Με την παρούσα επισυνάπτω:  
α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.  
 

 
Δράμα ......./...../2018 
Ο Δηλών/Η Δηλούσα 

 
 
 

........................................................ 
(υπογραφή) 
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