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Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 10 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ανάδειξη 

Προέδρων των Τμημάτων των Σχολών 

2. Την αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2012 Εγκύκλιο εφαρμογής του 

Ν. 4009/2011. 

3. Την αριθμ. 175039/Ζ1/3.11.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας 

4. Τις διατάξεις του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». 

5. Του Π.Δ. 101/2013 (ΦΕΚ 123/ τ. Α΄) «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία 

Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης ( Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)». 

6. Την αριθμ. 54591/Ζ1/01.04.2016 (ΦΕΚ 191/ΥΟΔΔ/11.04.2016) απόφαση της   

Αναπληρώτριας  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

«Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.». 

7. Την αριθμ. Δ/1517/9.6.2016 Διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. 



8. Την αριθμ. 1/15.6.2016 απόφαση της  Συνέλευσης του τμήματος Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 

 

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος  Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών με θητεία η 

οποία θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2018 που θα διενεργηθούν στις  30 Ιουνίου 

2016  ημέρα  Πέμπτη από τις 10.00 πμ έως τις 14.00 μμ.  

Η αίτηση υποψηφιότητας  υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο στο 

Γενικό Πρωτόκολλο της Σχολής μέχρι τις 23 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και 

μέχρι τις 14.00 μμ. Στη συνέχεια διαβιβάζονται στη Γραμματεία του Τμήματος.  

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των υποψηφιοτήτων από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30. 

Το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος βάσει των αιτήσεων 

υποψηφιότητας και περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων με 

αλφαβητική σειρά. 

Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή σε θέση Προέδρου έχουν μόνο οι  

Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή οι Αναπληρωτές Καθηγητές. 

Η αίτηση υποψηφιότητας απορρίπτεται αν δεν επισυνάπτεται δήλωση του 

υποψηφίου ότι δεν τελεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ασυμβίβαστα κατά το άρθρο 24 του Ν. 

4009/2011).  

 

Το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες 

Καθηγητές Εφαρμογών του Τμήματος.  

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης όσα μέλη ψηφοφόρων τελούν σε αναρρωτική, 

εκπαιδευτική, άνευ αποδοχών, ή άλλη μορφή αδείας, εφ’ όσον το δηλώσουν 

εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 23 Ιουνίου 2016 και διακόψουν την 

άδεια αυτή. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση 

άσκησης  των   καθηκόντων τους. 

Η Γραμματεία του Τμήματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά 

τους ευρισκόμενους σε άδεια καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι μπορούν να 

συμμετάσχουν στις εκλογές. 



 

Αρμόδια για τη συγκρότηση των εκλογικών καταλόγων των εκλεκτόρων είναι η 

Γραμματεία του Τμήματος. Στη συνέχεια οι κατάλογοι υποβάλλονται στον 

Πρόεδρο της Δ.Ε. για σχετική έγκριση πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα 

διεξαγωγής των εκλογών, οπότε και οριστικοποιούνται. Μετά την έγκρισή 

τους οι κατάλογοι επιστρέφονται υπηρεσιακά στη Γραμματεία του Τμήματος 

για να παραδοθούν  ενυπόγραφα στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.  

 

Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου 

ή άλλο κρατικό επίσημο έγγραφο.  

 

Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου πραγματοποιείται σε ειδική 

ψηφοδόχο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία. Τα ψηφοδέλτια  είναι 

τοποθετημένα σε ειδικούς φακέλους, οι οποίοι υπογράφονται και σφραγίζονται από 

τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Μόνο τα εντός φακέλων περιεχόμενα 

ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα. 

 

 Άκυρα είναι επίσης οποιαδήποτε ψηφοδέλτια είναι διαφορετικού χρώματος, 

σχήματος και μεγέθους από τα επίσημα και  φέρουν διακριτικά γνωρίσματα όπως 

π.χ. σημεία, εγγραφές, υπογραμμίσεις, ακόμη και παράδοξο δίπλωμα του 

ψηφοδελτίου. Μαζί με τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων η εφορευτική επιτροπή 

διανέμει και λευκά ψηφοδέλτια. Τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται 

υπόψη για το σχηματισμό πλειοψηφίας και το αποτέλεσμα των εκλογών. 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και η ανακήρυξη 

του πλειονοψηφήσαντος υποψηφίου.  

Εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 50%. 

Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη 

πλειοψηφία, δηλαδή ποσοστό υψηλότερο του 50% ή αν υπάρξει ισοψηφία, οι 

εκλογές επαναλαμβάνονται στις 1 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των 

δύο υποψηφίων που πλειοψήφησαν, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο χώρο, τις ίδιες 

ώρες και με την ίδια εφορευτική επιτροπή.  

 

Κατά την επαναληπτική εκλογή εκλέγεται όποιος υποψήφιος λάβει το υψηλότερο 

ποσοστό. Αν υπάρξει νέα ισοψηφία, γίνεται ενώπιον των εκπροσώπων των δύο 

υποψηφίων κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. 

Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και 

την εκδίκαση των ενστάσεων. 



 

Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται Πρόεδρος εάν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων των ψηφισάντων εκλεκτόρων, στις οποίες δεν 

συνυπολογίζονται οι άκυρες ψήφοι και οι λευκές ψήφοι και οι αποχές. 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος παρακαλείται να κοινοποιήσει σε όλους τους 

αποδέκτες την πρόσκληση και να την αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Τμήματός τους. 

 

Η πρόσκληση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

 

 

 

                                                                                     Ιωάννης Σαριδάκης 

                                                                                            Καθηγητής 

Επισυνάπτονται 

1. Αίτηση  
2. Δήλωση υποψηφίου 
3. Δήλωση μέλους Ε.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ      

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ………………………… 
…………………………………………. 

 
 

ΠΡΟΣ 
 

ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
…………………………………………….. 

 
…………………………………………….. 

 
 

 

 
ΟΝΟΜΑ:……………………………. 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………. 
 
ΒΑΘΜΙΔΑ………………………….. 
 
ΤΜΗΜΑ…………………………….. 
 
ΣΧΟΛΗ…………………………….... 
 

   Υποβάλω την υποψηφιότητα μου για εκλογή στη 

θέση του  Προέδρου του Τμήματος 

………………………………………………………… 

………………………………….. σύμφωνα με την αρ. 

πρωτ. ………..……….. πρόσκληση του Προέδρου 

της Δ.Ε.  

 
ΘΕΜΑ: Υποβολή υποψηφιότητας για τη 
θέση του Προέδρου του Τμήματος 
…………………………………... 
……………………………………. 
 
 
Μαρούσι  …………………………….. 

 
 
 
 
 
                         Ο/Η Αιτ…. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 

 
 

Ο υπογράφων ………………………………………......................., 

Καθηγητής του Τμήματος …………………………………………………της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., διατελών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε 

…………………………………….. άδεια,  

 
Αιτούμαι 

 

Να γίνει  διακοπή της άδειάς μου προκειμένου να συμμετάσχω στο εκλεκτορικό σώμα 

για τη εκλογή Προέδρου του Τμήματός μου.     

 
 
 
Ημερομηνία: …………………….                        Ο   Δηλ………………. 
 
 
 
          …………….……………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Δ Η Λ Ω Σ Η  
 

 

 

 

Ο/Η υπογράφων/ουσα ……………………………………………………………………., 

Καθηγητής του Τμήματος …………………………………………………………………. 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., έχων υποβάλλει υποψηφιότητα για Πρόεδρος του Τμήματος 

………………………………………………………………… 

 

Δ η λ ώ ν ω 

 

Ότι, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα ασυμβίβαστα  τα άρθρα 23  και 24 του Ν. 

4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ότι αν εκλεγώ δεν 

καταλαμβάνομαι κατά το χρόνο της προβλεπόμενης θητείας μου από το όριο ηλικίας 

για την έξοδό μου από την υπηρεσία. 

 

 

 
 
                ……………………………………….                    Ο/Η Δηλ ………. 
 
 

 
 
 
 
 
 


