
       
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

     

                  Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες, Τ.Κ. 62124 

                     Email: gstef@teicm.gr 

                              Τηλ.23210-49123 

                 Πληροφορίες: Κυπαρισσία Ελεκίδου 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                             
 

 

Σέρρες: 29-09-2017 

                                                                                           Α.Π.: 187 

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη ∆.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των 

Τµηµάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Θέµα: «Τροποποίηση της αριθµ. πρωτ. 167/15-09-2017 (Α∆Α:7ΞΨΕ469143-Ψ7Π)  

προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη ∆ιευθυντών Τοµέων των Τµηµάτων της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής  Μακεδονίας» 

 

 

Ο Κοσµήτορας τα Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
µετά την έκδοση της αριθµ. 153348/Ζ1/17 (ΦΕΚ 3255 Β/15-09-2017) Υ.Α. µε την οποία 

ρυθµίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 

µονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι., 

 

αποφασίζει την τροποποίηση της αριθµ. πρωτ. 167/15-09-2017 (Α∆Α:7ΞΨΕ469143-Ψ7Π)  

προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη ∆ιευθυντών Τοµέων των Τµηµάτων της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής  Μακεδονίας», η οποία διαµορφώνεται πλέον 

ως εξής: 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Tις διατάξεις των άρθρων 27 και 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-08-2017, Τευχ. Α΄).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4473/2017(ΦΕΚ 78/30-05-2017, Τευχ. Α΄).   

3. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Ζητήµατα οργάνων διοίκησης των 

Α.Ε.Ι. µετά τη δηµοσίευση του Ν.  Ν.4485/2017 (Α΄114). 

4. Tην αριθµ. 153348/Ζ1/17 (ΦΕΚ 3255 Β/15-09-2017) Υ.Α. «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.∆Ι.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)», 

 

προκηρύσσει 
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εκλογές για την ανάδειξη ∆ιευθυντών των Τοµέων των Τµηµάτων της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρµογών του ΤΕΙ Κεντρικής  Μακεδονίας, η θητεία των οποίων έληγε στις 31-08-2017 και 

παρατάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.4473/2017 µέχρι τις 30-11-2017, ήτοι: 

 

Α. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

• Τοµέας Κατασκευαστών 

• Τοµέας Υποδοµής 

• Τοµέας Ενεργειακών 

 

Β. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 

• Τοµέας Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστηµάτων 

• Τοµέας Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 

• Τοµέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ και Βιοµηχανικών Εφαρµογών 

 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 

• Τοµέας Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 

• Τοµέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού και Θετικών Επιστηµών  

• Τοµέας ∆οµοστατικών Έργων και Έργων Υποδοµής 

 

Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 14/11/2017, ηµέρα Τρίτη, από 

ώρα 10.00 έως 13.00 και τόπος εκλογών η αίθουσα συνεδριάσεων των Συνελεύσεων των 

Τµηµάτων. 

 

Το σώµα Εκλεκτόρων για την εκλογή ∆ιευθυντή Τοµέα απαρτίζεται από το σύνολο των µελών 

∆.Ε.Π., Ε.∆Ι.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 ∆ιευθυντές δίπλα από το όνοµά του. ∆ιευθυντής 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.  

 

∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα µέλη ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης µέχρι και τη 

βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή του οικείου Τοµέα. Η διάρκεια της θητείας είναι ένα (1) έτος 

µε ηµεροµηνία έναρξης την 1/12/2017 και λήξη την 30/11/2018. Αν δεν υπάρχουν 

υποψηφιότητες, ο ∆ιευθυντής του Τοµέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος µεταξύ των 

µελών ∆.Ε.Π. του Τοµέα. Επιτρέπεται η εκλογή ∆ιευθυντή για δεύτερη συνεχόµενη θητεία. 

∆ιευθυντής δεν µπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης 

θητείας του. ∆εν επιτρέπεται η εκλογή ∆ιευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες 

συνολικά. Ο ∆ιευθυντής Τοµέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωµα άλλου 

µονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τη θέση ∆ιευθυντή Π.Μ.Σ., 

Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι µέλη ∆.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 έχει Εφορευτική Επιτροπή, η οποία 

συγκροτείται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα της ψηφοφορίας, µε 

απόφαση του Κοσµήτορα και αποτελείται από τρία µέλη ∆.Ε.Π. του οικείου Τοµέα µε 

ισάριθµους αναπληρωτές.  
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Οι υποψηφιότητες για το αξίωµα των ∆ιευθυντών των Τοµέων υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόµενους στη Γραµµατεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών έως και την 

08/11/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄. 

 

Ο Κοσµήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών 

 

 

∆αυίδ Κωνσταντίνος 

                  Καθηγητής  

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γραµµατεία Συγκλήτου/Πρυτανείας 

2. ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

3. Γραµµατείες Τµηµάτων Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών (ανάρτηση ιστοσελίδα 

Τµήµατος) 

4. Μέλη ∆ΕΠ, Ε.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Τµηµάτων ΣΤΕΦ (µέσω των γραµµατειών των 

Τµηµάτων)  
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