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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Σέρρες: 11-10-2018
                                                                                           Α.Π.:  171

Προς : Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης  &  Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής  Μακεδονίας  (με  ηλεκτρονική   ταχυδρόμηση,  δια  μέσω των Γραμματειών των 

Τμημάτων)

Θέμα: «Προκήρυξη  εκλογών  για  την  ανάδειξη  Διευθυντών  Τομέων των  Τμημάτων  της  Σχολής 

Διοίκησης  &  Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής  Μακεδονίας»

Ο Κοσμήτορας  της Σχολής Διοίκησης  &  Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη: 

1. 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')» και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4521/18 (ΦΕΚ 38/τ.Α')

2. 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  άρθρου  2 
«Ορισμοί», του άρθρου 19 «Κοσμήτορας», του άρθρου 27 «Διευθυντής  Τομέα» και των παρ. 2,  
11 και 12  του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α' έως Ε'».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα - Αναστολή καθηκόντων» 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. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 «Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του Ν.4559/2018 
(ΦΕΚ  142/Α'/3-8-2018)  «Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,  Ιόνιο  Πανεπιστήμιο  και  άλλες  διατάξεις», 
σύμφωνα με την οποία "οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ υπολογίζονται σε 
ακαδημαϊκά έτη".

5. Την Αρ. 144363/Ζ1/1.9.2017 (ΑΔΑ : Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
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και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του 
Ν.4485/2017 (Α' 114)»

6.   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  των φοιτητών στα  συλλογικά  όργανα  των Α.Ε.Ι.  κατά  την  πρώτη 
εφαρμογή

7.   Το γεγονός ότι  έχουν  μείνει  κενές οι θέσεις των Διευθυντών  Τομέων του Τμήματος  Λογιστικής 
και  Χρηματοοικονομικής  και  η  θέση  του Διευθυντή  Τομέα Μάνατζμεντ-Μάρκετινγκ   του 
Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων λόγω  ανακατανομής αρμοδιοτήτων  και  αποφάσεων της 
Συγκλήτου.

προκηρύσσει

       εκλογές  για  την  ανάδειξη  Διευθυντών  Τομέων   των  Τμημάτων  της  Σχολής  Διοίκησης   & 
Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής  Μακεδονίας,  με  θητεία από  1/11/2018  μέχρι  31-08-2019, όπως 
παρακάτω :

Α. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

• Τομέας Οικονομικών  και  Επιχειρησιακών  Μαθημάτων

• Τομέας Ποσοτικών,  Χρηματοοικονομικών Μαθημάτων  και  Πληροφορικής 

• Τομέας Λογιστικών Μαθημάτων  

Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Τομέας Μάνατζμεντ-Μάρκετινγκ

 Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 24/10/2018,  από ώρα 
10.00  π.μ.   έως   13.00  μ.μ. και  τόπος  εκλογών η  αίθουσα  συνεδριάσεων  των Συνελεύσεων  των 
Τμημάτων.

Το σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα 
ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι 
εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από 
το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία  των 
έγκυρων  ψήφων.  Αν  κανένας  υποψήφιος  δεν  συγκεντρώσει  την  απαιτούμενη  πλειοψηφία,  η 
ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται  αμέσως,  την  ίδια  ημέρα,  μεταξύ  των  δύο  (2)  πρώτων  σε  ψήφους 
υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Κοσμήτορα. 

Δικαίωμα  υποβολής  υποψηφιότητας  έχουν  τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  πλήρους  απασχόλησης  μέχρι  και  τη 
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) ακαδ. έτους με ημερομηνία 
έναρξης την 1/11/2018 και λήξη την 31/08/2019. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του 
Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα. Επιτρέπεται η 
εκλογή  Διευθυντή  για  δεύτερη  συνεχόμενη  θητεία.  Διευθυντής  δεν  μπορεί  να  επανεκλεγεί  πριν 
περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για 
περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.  Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει 
συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση 



Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 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. 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχουν  τριμελείς εφορευτικές επιτροπές ανά Τμήμα 
με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Κοσμήτορα και αποτελούνται από 
μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά 
τους  προς  τον  κοσμήτορα  της  Σχολής  Διοίκησης  και  Οικονομίας, με αίτησή τους (προσωπικά, μέσω 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά),  το  αργότερο μέχρι  την  Τετάρτη  17-10-2018 
και ώρα 13:00.
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.

Αρμόδιες υπηρεσίες  για την παραλαβή και πρωτοκόλληση των σχετικών αιτήσεων υποψηφιότητας 
και παραίτησης καθώς και την παροχή πληροφοριών, ορίζονται  οι  Γραμματείες των  Τμημάτων  της  
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Γραμματεία Τμήματος  Λογιστικής και  Χρηματοοικονομικής –τηλ. 
2321049136 και  Γραμματεία  Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων Τηλ- 2321049135)

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι  στους εκλογικούς καταλόγους,  με βάση τους  
οποίους  διενεργούνται  οι  εκλογές.  Οι  εκλογικοί  κατάλογοι  καταρτίζονται  και  τηρούνται  από  την  αρμόδια 
υπηρεσία  προσωπικού  του  ιδρύματος  και  εγκρίνονται  από  τον  Πρύτανη.  Οι  εκλογικοί  κατάλογοι  θα 
οριστικοποιηθούν έως  τη  Τρίτη  23-10-2018.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης  &  Οικονομίας  

     Πασχαλούδης  Δημήτριος
                  Καθηγητής 

K  οινοποίηση:  
1. Γραμματεία Συγκλήτου
2. Τμήματα Σχολής Διοίκησης  &  Οικονομίας
3. Μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων Σ.Δ.Ο. (μέσω των γραμματειών των Τμημάτων) 

Ακολουθεί αίτηση υποψηφιότητας



                                                                                                                0 Αιτών-Δηλών/Η Αιτούσα-Δηλούσα

Προς:

          Τον  Κοσμήτορα της  Σχολής

                                  Διοίκησης  &  Οικονομίας

          Α Ι Τ Η Σ Η         του  Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

       Υποψηφιότητας   για   τη   θέση
                Του    Διευθυντή    Τομέα   «με θητεία 

ενός (1) ακαδημαϊκού έτους και 
συγκεκριμένα από      1-11-2018 έως 31-8-
2019»

          Με    την    αίτησή   μου   αυτή   υποβάλλω 

            ΕΠΩΝΥΜΟ:

………………………………………………………………………………………..
   Υποψηφιότητα  για τη θέση του Διευθυντή  

    στον  Τομέα

           ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

           ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

Του  Τμήματος 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………

  ΒΑΘΜΙΔΑ: ……………………………………………………………………

       Σύμφωνα   με  τις  κείμενες  διατάξεις του 

       άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-17 

τ. Α΄)

             ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………………………

   Καταθέτω   την   υποψηφιότητά   μου 

γνωρίζοντας  τις  προϋποθέσεις,  που ορίζουν 

οι  ως  άνωδιατάξεις

 Σέρρες ....../....../2018

Δηλώνω   ότι   συναινώ   στην   ανάρτησητ  του

βιογραφικού μου στον ιστότοπο του Ιδρύματος

(Σημειώστε με  Χ):

ΝΑΙ □ θα το αποστείλω και ηλεκτρονικά

ΟΧΙ □


	

