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Θέμα: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 

τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών ……και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής 

και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.  

2. 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.)». 

3. Το άρθρο 23, τις περ. β & γ της παρ. 3 του άρθρου 15, τις παρ. 11, 12 και την περ. α της 

παρ. 13 του άρθρου 84, και το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 (114/Α΄/4-8-2017).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων» του Ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 

των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9, 

10 και 24 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄24), της παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του 

Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83), της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), της 

περ. β του άρθρου 88 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114). 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
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και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»  

6. Την υπ΄ 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)». 

7. Την υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργική Απόφαση, 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.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)».  

8. Την υπ΄ αρ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ Β΄3969) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: 

«Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (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.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)». 

9. 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.». 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με θητεία δύο (2) ετών από 1/9/2018 

έως 31/8/2020.  

 

Καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 5η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα  από τις 9.30  έως τις 13.00, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης στο κεντρικό κτίριο της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   

 

Α. Υποψηφιότητες 

Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών μπορούν να είναι πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π. 

πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος.  

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. 

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Δεν επιτρέπεται επανεκλογή 
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του ιδίου προσώπου ως Προέδρου πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης 

συνεχόμενης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για 

περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 

Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 

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

Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 

 Αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου 

υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στον Πρόεδρο της Δ.Ε. μέσω του Γενικού 

Πρωτοκόλλου από  07.06.2018 μέχρι και 13.06.2018, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης 

αίτησης υποψηφιότητας, βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος.  

Επιστολικά, με συστημένη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στη διεύθυνση, Γενικό 

Πρωτόκολλο, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ν. Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 στην οποία θα περιλαμβάνεται 

υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας, βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη 

υποδείγματος. 

Ηλεκτρονικά, στο email του Γενικού Πρωτοκόλλου protokollo@aspete.gr με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» με επισυναπτόμενη 

υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (pdf format), βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη 

υποδείγματος. 

Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας – βάσει του συνημμένου στην 

προκήρυξη υποδείγματος- κατατίθεται  και  

Υπεύθυνη δήλωση ότι :  

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 23  

του Ν. 4485/2017 και,  

β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ασυμβίβαστα και δεν τελεί σε αναστολή 

καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει.  

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της 

διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία 

υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δ.Ε. μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.  

 

 

 

Β. Ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 

ΑΔΑ: 7ΑΘΕ46Ψ8ΧΙ-ΡΤ9



Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη,  η οποία ορίζεται με απόφαση του Προέδρου 

της Δ.Ε. πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται 

από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το 

ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. 

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την 

εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους 

μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, 

εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δ.Ε., ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική 

πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Γ. Εκλεκτορικό Σώμα 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται:  

α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και 

 β) από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα 

εκλεκτόρων). 

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) 

που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία 

δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει 

το ίδιο και για τους εκλέκτορες μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (δεύτερη ομάδα).        

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, 

με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και 

τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος, ήτοι το Τμήμα Διοικητικών 

Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Οι εκλογικοί κατάλογοι θα οριστικοποιηθούν στις 14.06.2018. Μετά την έγκριση οι εκλογικοί 

κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Δ. Ψηφοφορία 

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία 

ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψήφιων 

Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή 

τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους 

Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.  

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τον Πρόεδρο 

και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.  

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την 

απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων του σώματος εκλεκτόρων, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017. 
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Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται στις 06.07.2018, ημέρα 

Παρασκευή, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 

του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017.  

Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο 

(1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων. 

Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

 

Η προκήρυξη αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με τη φροντίδα του οικείου τμήματος 

και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του 

Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών. 

 

 

                                                               Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

 

 

                                                                   Καθηγ. Ιωάννης Σαριδάκης 

 

  ΚΟΙΝ.:  

1. Πρόεδρο Δ.Ε. 

  2. Αντιπρόεδρο Δ.Ε. 

  3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 

Συνημμένα (3)                                           

Αίτηση υποψηφιότητας Προέδρου 

Αίτηση υποψηφιότητας Αναπληρωτή Προέδρου 

Δήλωση μη ύπαρξης κωλυμάτων εκλογιμότητας, ασυμβίβαστου και αναστολής καθηκόντων  
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ΑΙΤΗΣΗ 

 

 

ΠΡΟΣ:  ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

Μαρούσι,………………………….. 

  

ΟΝΟΜΑ:………………….…………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………. 

ΒΑΘΜΙΔΑ:………………………….. 

ΑΔΤ:................................................ 

 

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω υποψηφιότητα για τη 

θέση: 

Πρόεδρου                                                  

Αναπληρωτή  Προέδρου                           

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

………………………………………………………………… 

γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 23 

του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) για την υποβολή 

υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 «Ασυμβίβαστα-

Αναστολή καθηκόντων του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)  

Με την παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω υπεύθυνη 

δήλωση ότι: 

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα 

εκλογιμότητας κατά το άρθρο 19 του Ν. 4485/2017 

β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου ασυμβίβαστα και 

δεν τελώ σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων μου 

κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  

Υποψηφιότητα  για το αξίωμα του 

Προέδρου / Αναπληρωτή Προέδρου 

(διαγράφεται ανάλογα) του Τμήματος 

……………………………………………

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 

 

                         Ο/Η Αιτ…. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλ./ Κιν. Τηλ. :  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

Έχω υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου / Αναπληρωτή Προέδρου (διαγράψτε την επιλογή 

που δε σας αφορά) του Τμήματος 

……..……………………………………………........................................................................................... 

και δηλώνω ότι: 

α)  δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 19 του Ν. 4485/2017. 

β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου ασυμβίβαστα και δεν τελώ σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων μου 

κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011.  

 

Ημερομηνία: ___/____/2018 
 

Ο Δηλών 

ΑΔΑ: 7ΑΘΕ46Ψ8ΧΙ-ΡΤ9
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