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Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και  Ε.Τ.Ε.Π. και των 

αναπληρωτών  τους, στη Συνέλευση και τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος  

Μηχανικών Πληροφορικής  Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των 
Α.Ε.Ι.», 2 «Ορισμοί» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. Α΄), 21 «Συνέλευση Τμήματος» και 24 

«Αυτοδύναμων Τμημάτων» και τις παρ. 2, 11 και 12 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές 

διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄»  του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

2. τις διατάξεις παρ. 3 του άρθρου 29 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού 

προσωπικού του ιδρύματος» του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 

της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. 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,  

4. την με αρ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) εγκύκλιο του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., 

μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)»,   

5. την με αρ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ Β΄2017) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της με 

αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Τρόπος διεξαγω-

γής 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)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 10 

«Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων»  
6. την αρ. πράξη 24/2-112018 (θέμα:5 ΟΕΗΔ) (ΑΔΑ:ΨΥ1Ξ4691Ο8-Ω19) «Εκλογή 

Εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ» της 

Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 

7. Την αριθμ. Πρωτ. 211/5-3-2018 (ΑΔΑ:Ω1ΗΞ4691Ο8–Φ1Μ) Διαπιστωτική Πράξη του 

Προέδρου του Τμήματος κ. Θεόδωρου Παχίδη «Εκλογής Εκπροσώπου προσωπικού ΕΤΕΠ 



και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.» 

8. την αριθμ. 2592/24-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΓ94691Ο8-Ν19) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη 

του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με την οποία ο κ. Παχίδης Θεόδωρος, Αναπλη-

ρωτής Καθηγητής, εκλέχτηκε Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  
Εκλογές στις 12 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη για την ανάδειξη εκπροσώπων  προσωπικού της 

κατηγορίας Ε.ΔΙ..Π, και Ε.Τ.Ε.Π. ενός τακτικού με τον αναπληρωτή του, για τη Συνέλευση του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με θητεία από 1/9/2018 έως και τις 31/8/2019. Τυχόν, 

επαναληπτικές εκλογές θα διενεργηθούν την επόμενη μέρα, στις 13 Ιουνίου 2018, ημέρα 

Τετάρτη. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας  για την ανάδειξη εκπροσώπου  προσωπικού κατηγορίας 

Ε.ΔΙ..Π, και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών του, έχουν όλα τα μέλη προσωπικού κατηγορίας 

Ε.ΔΙ..Π, και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. αντίστοιχα. Δεν επιτρέπεται 

να είναι υποψήφιοι μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της αποκηρυσσόμενης θέσης, ή 

τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην Γραμματεία του 

Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με αίτηση τους προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά στο Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του 

Τμήματος μέχρι τις  7/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.  

Ορίζεται τόπος διεξαγωγής των εκλογών είναι το εργαστήριο Windows II. Η εκλογή γίνεται με 

ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση και μυστική και καθολική ψηφοφορία, με δικαίωμα μιας (1) ψήφου. 

Το σώμα εκλεκτόρων για την ανάδειξη εκπροσώπου  προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π και των αναπληρωτή 

του, απαρτίζεται από τα μέλη προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε., σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους του Τμήματος Προσωπικού του 

ΤΕΙ ΑΜΘ. Όλοι οι εκλέκτορες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να έχουν 

μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή άλλο επίσημο κρατικό έγγραφο.     

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή με 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα οριστεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 
Εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σε 

περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Αν δεν εκλεγεί 

εκπρόσωπος, τα παραπάνω συλλογικά όργανα θα συγκροτηθούν χωρίς εκπρόσωπο Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΑΜΘ, στην 

ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 
 

        Θεόδωρος Παχίδης 

  Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

 

Εσωτερική Διανομή με ηλεκτρονική αποστολή:     

1) Γραφείο Πρυτανικών Αρχών 

2) Τα μέλη  Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  

3) Συλλόγους μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΤΕΙ ΑΜΘ 

4) Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών  

5) Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού – Τμήμα Προσωπικού – Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων 
και Επιτροπών 
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