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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   Σέρρες  25-10-2017 
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α.Π.:         3602 
Πληροφορίες: Χ.Χριστοφορίδου 
Τηλ.: 2321049210,  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Fax.: 2321046556 
E-mail: saoe@teiser.gr 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

 
ΠΡΟΣ: Τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 

του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
 
ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
Τμήμα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  

ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ  

ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(Θητεία 1-12-2017 έως 30-11-2018) 

 
Ο ασκών καθήκοντα Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα του άρθ.2 «Ορισμοί», του άρθ.13 «Σύγκλητος», του άρθ.15 «Πρύτανης – 
Αντιπρυτάνεις», και των παρ. 2, 11 και 12 του άρθ.84 «Τελικές και μεταβατικές 
διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄». 

2. 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. 

3. 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)». 

4. Την αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017, ΑΔΑ : 6ΓΔΨ4653ΠΣ-
7ΑΨ) «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 
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των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του 
ν.4485/2017 (Α΄ 114)» 

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

6. Τις διατάξεις των άρθρων του αριθμ. 102/5.6.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 136/τ.Α΄) 
«Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – 
Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αριθμ. 127/2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄)». 

7. Την αριθμ. 202/21/29.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩ5Β469143-Ψ4Ε) απόφαση της Συνέλευσης 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 
200/20/23.5.2017 προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης με θέμα «Τροποποίηση 
της Συγκρότησης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», σύμφωνα με την 
οποία ο Α΄ Αναπληρωτής Προέδρου, Μωυσιάδης Αναστάσιος του Θωμά ασκεί 
καθήκοντα Προέδρου του Τ.Ε.Ι.  

8. Ότι στο Ίδρυμα λειτουργούν τα παρακάτω δέκα (10) Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ανά Τμήμα : 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας 

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού 
 Δημόσια Διοίκηση και κατεύθυνση Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών 

Μονάδων 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας 

 Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση 

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 

 Επιστήμη της Εφοδιαστικής 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες 
 Εφαρμοσμένη Πληροφορική 
 Ρομποτική» (MSc in Robotics) 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής 
ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

 Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση 
και χωρικές αναπλάσεις με δύο επί μέρους ειδικεύσεων/κατευθύνσεων: 
«Ενισχύσεις και Επανάχρηση Κτιρίων» και «Πληροφοριών Γης και Αστικών 
Αναπλάσεων» 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (MSc in Renewable Energy Systems: Design, 
Development and Optimization) 

http://mba.teicm.gr/
http://mbatourism.teicm.gr/
http://mpa.teicm.gr/
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9. Ότι στο Ίδρυμα δε λειτουργούν προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών (διδακτορικές 
σπουδές) 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

εκλογές για την ανάδειξη του Εκπροσώπου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και του 
Αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία ενός (1) έτους, ήτοι από 1.12.2017 έως 30.11.2018. 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη, την Πέμπτη 23-11-2017 και κατά τις ώρες από 
09:00 έως 14:00, στο μεσοπάτωμα του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας). 

Ο εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και ο Αναπληρωτής του εκλέγονται για 
θητεία ενός (1) έτους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, από ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος.   

Δικαίωμα εκλογής έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης 
δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου 
σπουδών.  Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του 
ενδεικτικού χρόνου για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που 
παρακολουθούν. 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους ανά Π.Μ.Σ., με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογείς 
σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους. 

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από τις Γραμματείες των Π.Μ.Σ. και 
εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες 
πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (ήτοι στις 3-11-2017 ημέρα Παρασκευή). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους προς τον 
ασκούντα καθήκοντα Πρύτανη του Ιδρύματος (δια μέσου του Τμήματος Σ.Α.Ο.Ε.), με 
αίτησή τους (προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή 
επιστολικά), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10-11-2017 και ώρα 14:00. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη 
της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η 
οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η 
υποψηφιότητα. 

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των 
υποψηφίων, παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή δια του Τμήματος Συλλογικών 
και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών (Σ.Α.Ο.Ε.) και πρωτοκολλούνται ώστε να 
προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. 

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα έχει Τριμελής Εφορευτική 
Επιτροπή, αποτελούμενη από μεταπτυχιακούς φοιτητές με τους αναπληρωτές τους, η 
οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Πρύτανη, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας (ήτοι έως τις 15-11-
2017 ημέρα Τετάρτη). 

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, 
εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το 
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αποτέλεσμα και το ανακοινώνει στον Πρύτανη για την έκδοση της σχετικής 
διαπιστωτικής πράξης. 
 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017, ΑΔΑ : 6ΓΔΨ4653ΠΣ-7ΑΨ) «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)». 

 
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον ιστότοπο του 
Ιδρύματος, στους ιστότοπους των Τμημάτων και στους πίνακες ανακοινώσεων των 
Τμημάτων. 
 
 
 
Συνημμένα: 
Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας  
 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραμματεία Πρυτανείας 
2. Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 
3. Γραμματείες Τμημάτων  
4. Σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών  

Ο ασκών καθήκοντα Πρύτανη  
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Αναστάσιος Μωυσιάδης 
Καθηγητής 
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ΑΙΤΗΣΗ 

 

Ονοματεπώνυμο :  

 

Όνομα Πατρός : 

 

Τμήμα Σπουδών : 

 

Εξάμηνο :  

 

ΘΕΜΑ : 

«Υποψηφιότητα για την εκλογή του 

Εκπροσώπου των Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών και του Αναπληρωτή του 

στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας (με θητεία από 1-12-2017 

έως 30-11-2018)» 

 

 

Σέρρες  …../……/2017 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου 

Αριθμ.πρωτ. ……………… 

Ημ/νία  …… / ……. / 2017 

 
 
Προς : 

Τον ασκούντα καθήκοντα Πρύτανη  
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 
κ.Αναστάσιο Μωϋσιάδη 
(δια μέσου του Τμήματος Σ.Α.Ο.Ε.) 

 
 
 

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω 

υποψηφιότητα για την εκλογή  του Εκπροσώπου 

των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και του 

Αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας (θητεία 1-12-2017 έως 30-11-2018), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.13 του 

Ν.4485/2017. 

Συνημμένα υποβάλω : 

1. Βεβαίωση Σπουδών 

2. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας 

 
Ο αιτών / η αιτούσα 

 

 
(υπογραφή) 
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