
 
 
                                                          
                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                            Ψαχνά 2-10-2017 
                                                                        Αρ. πρωτ.  ΣΔΟ 388 

                                                                                                         Προς   Μέλη Εκλεκτορικού σώματος εκλογής  
                                                                                                                     Αναπληρωτή Προέδρου 
                                                                                                                     Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  
                                                                                                                    ( Όπως πίνακας αποδεκτών) 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
 
Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α’/24-11-1983), «Δομή και λειτουργία των 
Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 2916 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/11-06-2001), «Διάρθρωση της ανώτατης 
εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής», όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3443 (ΦΕΚ 41/τ. Α’/27-02-2006), «Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06-09-2011), «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/10-08-2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν 
και ισχύουν.  

6. Το Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/τ.Α’/03-11-2008 «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.». 

7. Το Π.Δ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ. Α΄/5-6-2013) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας 
σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας-Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση Τμήματος-Συγχώνευση Σχολών-
Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-
Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας».  

8. Τις διατάξεις του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/…..2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», Μέρος Β’ Λοιπές διατάξεις, άρθρο 2, παρ. 2 
«Θέματα Διοίκησης των Α.Ε.Ι.» 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/2017 Β΄). 

10. Το  με αρ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας σχετικά με τον 
τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 
οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπρόσωπων των μελών ΕΠ και 
ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή   του Ν. 4485/2017 (Α’144)    

 

ΕΛ        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΣΧ   ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ     

      

         Δ/νση: Ψαχνά, Εύβοια 34400 
        Τηλ: 2228099560 
        Fax: 2228023766 
        Πληρ: Κ. Κοντομανώλης 
        e-mail: sdo@teiste.gr 

 

                                                                                              
 



11. Την υπ’ αριθμ. 7704/18-12-2015  Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 
σχετικά με το διορισμό Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΦΕΚ 942/28-12-
2015/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), ην υπ’ αριθμ. 6826/05-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΩΗ4ΟΞΑ0-1ΙΤ)  

12. Την υπ. αρ. ΣΔΟ 265/10-6-16 Διαπιστωτική Πράξη του Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας εκλογής Πρόεδρου στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. 

13. Το υπ’ αριθμ.  ΣΔΟ 365/21-9-2017 έγγραφο προς το Τμήμα, για την κοινοποίηση του 
σχετικού εκλογικού καταλόγου. 

14. Το υπ’ αριθμ. ΛΧ 2005/25-9-2017 έγγραφο του Τμήματος με την κοινοποίηση του σχετικού 
εκλογικού καταλόγου. 

15. Το υπ’ αριθμ. ΛΧ 2005/2-10-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Τμήματος με την 
κοινοποίηση του σχετικού εκλογικού καταλόγου. 

 
                                                                  Αποφασίζουμε  

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου  του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας  του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για το 
υπόλοιπο  της θητείας ,ήτοι, από την ημέρα της εκλογής  έως και 31-8-2018,  

Η δήλωση υποψηφιοτήτων για την εκλογή στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στη Γραμματεία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας έως και την 
Πέμπτη 5-10-2017  και ώρα 14:00 μμ. 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 17-10- 2017 ημέρα Τρίτη  από τις 11.00 πμ έως τις 13.00 μμ στην 
Αίθουσα Β114  του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στα Ψαχνά . 
 
1. 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.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα 
εκλεκτόρων).  
Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π./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.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (δεύτερη ομάδα). 
 
2. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου έχουν 
μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή 
του οικείου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει 
υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του 
Τμήματος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζονται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή. 
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. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος 
δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του.  
Δεν επιτρέπεται η εκλογή ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις(4) συνολικά 
θητείες. 
 
3. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται με δήλωση του υποψηφίου ότι δεν τελεί σε 
αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστα, 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 24 του Ν. 4009/2011. Ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει 
την ανωτέρω δήλωση με την αίτηση υποψηφιότητάς του. Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί 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, Μουσείου. 
  
4.Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η 
οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, μετά τη λήξη των υποψηφιοτήτων, μία εβδομάδα πριν 



την εκλογική διαδικασία. Η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους 
υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους. Οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας θα ορισθούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.  
 
5. 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. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και 
διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.  
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.  
Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απόλυτη 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων του σώματος εκλεκτόρων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 3 του 
άρθρου 15 του Ν. 4485/2017.Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές 
Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση 
ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται στις 18-10-2017, ημέρα Τετάρτη, 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. Η πρόσκληση να δημοσιευτεί στην  Ιστοσελίδα 
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καθώς και στην  
Ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας είναι: 

Μέλη ΕΠ του Τμήματος: 

• Παπαδόγγονας Θεόδωρος 

• Θάνος Γεώργιος 

• Πάντα Μαρία  

• Ταλιαδούρος Σπυρίδων  

• Κούρτης Παναγιώτης  

• Σφακιανάκης Γεώργιος  

• Τσιτσάκης Χρήστος  

• Βασιλειάδης Λάμπρος  

• Ταμαρέση Άννα 

• Μακρυγιαννάκης Γεώργιος   

• Γκέκας Νικόλαος 

• Παπάρα Ελένη  

• Οικονομόπουλος Αναστάσιος  
 (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) 

Μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος: 

• Καρκαντελίδης Χαράλαμπος   
(δεύτερη  ομάδα εκλεκτόρων)   

Στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος μπορούν να μετέχουν 
όσοι απουσιάζουν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια, εφόσον το δηλώσουν 
εγγράφως προς το Κοσμήτορα  της ΣΔΟ το αργότερο μέχρι την ανάδειξη των υποψηφίων, δηλαδή 
μέχρι 5-10-2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00, ενώ δεν μετέχουν όσοι τελούν σε αναστολή ή 
απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.  

Η προκήρυξη αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με τη φροντίδα της Γραμματείας της ΣΔΟ 
και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, είναι δε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας.  

                                                                                                       
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                    Ο Κοσμήτορας  
                                                                                                Της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας      
                                                                                                            

                                                                                                 
 
                                                                                                                     Γεώργιος Θάνος  
                                                                                                                          Καθηγητής 
 
 
 
Πίνακας αποδεκτών: 
Α) Γραφείο Πρύτανη , Αντιπρυτάνεων  
Β) Μέλη ΕΠ του Τμήματος: 
 

• Παπαδόγγονας Θεόδωρος 

• Θάνος Γεώργιος 

• Πάντα Μαρία  

• Ταλιαδούρος Σπυρίδων  

• Κούρτης Παναγιώτης  

• Σφακιανάκης Γεώργιος  

• Τσιτσάκης Χρήστος  

• Βασιλειάδης Λάμπρος  

• Ταμαρέση Άννα 

• Μακρυγιαννάκης Γεώργιος   

• Γκέκας Νικόλαος 

• Παπάρα Ελένη  

• Οικονομόπουλος Αναστάσιος  
 

Γ) Μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος: 
 

• Καρκαντελίδης Χαράλαμπος   
 
Δ) Ιστοσελίδα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ιστοσελίδα του Τμήματος 
Ε) Ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
ΣΤ) Πρόεδρο και Γραμματεία οικείου τμήματος  
 
 



 
 


