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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Σέρρες 23-11-2017
Αριθµ.Πρωτ.: -266ΠΡΟΣ: Τα µέλη των Εφορευτικών Επιτροπών
(τακτικά και αναπληρωµατικά)
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Ορισµός τριµελών Εφορευτικών Επιτροπών για τη διεξαγωγή των
εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους
αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσµητεία της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».
Ο Κοσµήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών 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.16 «Όργανα της Σχολής», του
άρθ.17 «Γενική Συνέλευση Σχολής», του άρθ.18 «Κοσµητεία», του άρθ.19
«Κοσµήτορας» 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 Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που λήγει την
31ηΑυγούστου 2017.
3. Την αριθµ. 144363/Ζ1/1.9.2017 (Α∆Α: 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/Ζ1/17 (ΦΕΚ 3255 Β/15.9.2017, Α∆Α: 6ΓΨ4653ΠΣ-7ΑΨ)
Υπουργική Απόφαση «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
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διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.
κατά την πρώτη εφαρµογή του Ν.4485/2017 (Α΄ 114) και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 9 «Ανάδειξη εκπροσώπων».
5. Την αριθµ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3969/Β΄/13-11-2017,
«Τροποποίηση της αριθµ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής
απόφασης µε θέµα ‘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)’».
6. Την αριθµ. πρωτ.259/16-11-2017 (Α∆Α: Ω3ΠΤ469143-ΜΒ6) Προκήρυξη
εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
µε τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσµητεία της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (µε
θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2019).
7. Τα µέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των
Τµηµάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών και τις υποψηφιότητες που
υποβλήθηκαν,
αποφασίζουµε
τον ορισµό δύο (2) τριµελών Εφορευτικών Επιτροπών, αποτελούµενες από µέλη
Ε.∆Ι.Π. και από µέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Τµηµάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, οι οποίες θα
έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει χώρα την
Τρίτη 28 Νοεµβρίου 2017 για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ειδικού
∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.) µε τους αναπληρωτές τους στη Κοσµητεία και τη
Γενική Συνέλευση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών και των εκπροσώπων των
µελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) µε τους
αναπληρωτές τους στη Κοσµητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρµογών, ήτοι:
Α. ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΩΝ Ε.∆Ι.Π.
Τακτικά µέλη
1) Ζιώγας Ιορδάνης, ως Πρόεδρος
2) Μάνος ∆ηµήτριος
3) Πατσιάκος Αβραάµ
Αναπληρωµατικά µέλη
1) Βάκαλος Αλέξανδρος
2) Λασκαρίδου Αικατερίνη
3) Λαζογιάννη Ζωή
Β. ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.
Τακτικά µέλη
1) ∆ηµητρακάκης Κωνσταντίνος, ως Πρόεδρος
2) Καζάκης Παναγιώτης
3) Εβελζαµάν Ιωάννης
Αναπληρωµατικά µέλη
1) Βέρρου Ευαγγελία
2) Μπάσιος Αθανάσιος
3) Λιούσα Χρυσούλα
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Οι ανωτέρω Επιτροπές εξετάζουν την εκλογιµότητα, ανακηρύσσουν τους
υποψηφίους µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από τον ορισµό τους και µε επιµέλειά
τους αναρτάται σε ειδικό τµήµα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύµατος ο πίνακας
των υποψηφίων.
Οι Εφορευτικές Επιτροπές οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και
ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που
θα υποβληθούν και την ταχεία απόφανση επ΄ αυτών, την άρτια διεξαγωγή της
ψηφοφορίας, την έκδοση του τελικού αποτελέσµατος και γενικότερα την επίλυση
οποιουδήποτε ζητήµατος προκύψει κατά την εκλογική διαδικασία, εφαρµόζοντας τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον
ιστότοπο του Ιδρύµατος.

Ο Κοσµήτορας
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών

∆αυίδ Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Εσωτερική ∆ιανοµή:
• Γραµµατεία Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων
• Μέλη Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
• Τµήµα Προσωπικού
• ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού
• ∆/νση Πληρ/κής & Τεχν. Υπηρεσιών
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