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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 
 
Τμήμα: Κοσμητεία Σχολής       Δράμα, 26/05/2016 

Πληροφορίες Κοσμήτοραςς                                                 Αρ. Πρωτ. 50 

Ταχ. Δ/νση 1ο χλμ Δράμας - Μικροχωρίου 
        661 00 Δράμα                

Τηλ.: 25210-60412-60414 

Φαξ 25210-60415 
Email: steg@teiemt.edu.gr     Προς:   Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής 

                       Κοιν.:   1) Πρόεδρο Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 
                       2) Αναπληρωτή Προέδρου Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.,  
              κ. Δημήτριο Μπαντέκα 
                      3) Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 
          4) Γραφείο Νομικού Συμβούλου 

                                                                                              
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.» 

 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6/9/2011 τ. Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

2. Τη Φ.122.1/759/109090/Β2/18.9.2012 «Εγκύκλιο εφαρμογής του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 4076/2012». 

3. Το Π.Δ. 87 (ΦΕΚ 129/ 5.6.2013 τ. Α΄) «Μετονομασία του ΤΕΙ Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

4. Την Πράξη 26/19.9.2013 Θέμα 5οΕΗΔ «Διοικητική λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου» της 
Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 

5. Την αρ. πρωτ. 2576/29.10.2015 Πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ ΑΜΘ με θέμα «Ορισμός Προέδρων Τμημάτων 
του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ..» και ΑΔΑ:6ΟΒΠ4691Ο8-Κ2Ζ. 

 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

εκλογές την 8η Ιουνίου 2016 (ημέρα Τετάρτη) για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Α.Μ.Θ., με διετή θητεία από 
01.09.2016 έως και 31.08.2018. 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο κτήριο της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής κατά τις ώρες από 10:00 μέχρι 12:30. 

Η δήλωση υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου κατατίθεται στο Πρωτόκολλο εισερχομένων 
εγγράφων της Σχολής μέχρι τις 01.06.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30. 
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Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας  για την εκλογή στη θέση του Προέδρου του Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. 
Α.Μ.Θ. έχουν τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.  

Η δήλωση υποψηφιότητας Προέδρου απορρίπτεται αν δεν εμπεριέχει ρητή διαβεβαίωση ότι δεν 
συντρέχει ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του των άρθρων 23 & 24 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

Το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου συγκροτείται από το σύνολο των μελών του 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (Ε.Π.) του Τμήματος.  Όλοι οι εκλέκτορες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμά 
θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή άλλο επίσημο κρατικό έγγραφο.     

Στο εκλεκτορικό σώμα μπορούν να μετέχουν όσοι απουσιάζουν με αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλου 
είδους νόμιμη άδεια, εφόσον το δηλώσουν εγγράφως σε αυτόν που έχει την ευθύνη της σύγκλησης του σώματος 
εκλεκτόρων το αργότερο μέχρι  τις 01.06.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30. Όσοι τελούν σε αναστολή ή 
απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους δεν μετέχουν σε αυτό το εκλεκτορικό σώμα. 

Εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία ως ποσοστό των έγκυρων ψήφων των 
μελών του εκλεκτορικού σώματος που ψήφισαν με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία. Λευκά ψηφοδέλτια 
δεν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της πλειοψηφίας. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς υποψήφιος 
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη αυτή πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του εκλεκτορικού σώματος ή αν υπάρχει 
ισοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα στις 9 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο χώρο 
και χρόνο και με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές  μεταξύ των δυο πρώτων υποψηφίων που πλειοψήφησαν. Κατά 
την επαναληπτική ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρξει ισοψηφία 
γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να παρίστανται οι 
υποψήφιοι ή εκπρόσωποί τους. 
       Η προκήρυξη αυτή θα επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με τη φροντίδα της Προϊσταμένης της Γραμματείας 
της Σχολής, θα αναρτηθεί στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. και θα γίνει ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων 
και Διατροφής  μέσω της γραμματείας του ανωτέρω Τμήματος.  
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου  

 
Η Κοσμήτορας της Σχολής 

 

             Καθ. Θεοδώρα Μέρου  
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