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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 

                            Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/981 
                            Ψαχνά, 21-11-2017 

Δ/νση                : 34400 Ψαχνά, Εύβοια 
Τηλέφωνο       : 22280 99528, 99707 
Fax                    : 22280 23766 
e-mail               :  stef@teiste.gr 
              
 
 

              Προς :   Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. 

ΘΕΜΑ: 
 
 

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Τομέα του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού 
Τ.Ε.  της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23, 27, τις περ. β΄ & γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15, τις παρ. 11, 12 και την περ. 
α΄ της παρ. 13 του άρθρου 84, του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. 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 Iδρυμάτων», 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) με την οποία καταργούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24. 

3. 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».  

4. Την υπ’ αριθμ. 7127/21-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΞΥΟΞΑ0-Υ79) Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας, σχετικά με το διορισμό Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΦΕΚ 760/05-12-
2014/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.). 

5. Την με αριθ. 153348/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών 
για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκ- προσώπων 
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)», ΦΕΚ 3255/Β΄/2017. 

                 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την προκήρυξη εκλογών που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες από 10:30 μέχρι 13:30, 
για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Αυτόματου Ελέγχου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με  θητεία  από  την ημέρα εκλογής έως  31-08-
2018. 

Η εκλογή Διευθυντή Τομέα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) και 
στην υπ’ αριθ. 153348/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄3255). 

Σχετικά με την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας αναφέρουμε τα παρακάτω: 

 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την εκλογή στη θέση του Διευθυντή Τομέα έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. 
μέχρι την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του οικείου Τομέα του Τμήματος. 
Ο Διευθυντής Τομέα 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 και Μουσείου. 
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Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα πρέπει να 
υποβάλουν την  υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία της ΣΤΕΦ, μέχρι τη Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και 
ώρα 14:30, με έναν από τους κάτωθι τρόπους: 

• Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης 
στη Γραμματεία της ΣΤΕΦ. 

• Ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας της ΣΤΕΦ, stef@teiste.gr 

 

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 19 του                            
Ν. 4485/2017, και 

β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ασυμβίβαστα και δεν τελεί σε αναστολή άσκησης των 
καθηκόντων του κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. 

Την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύει Υπεύθυνη δήλωση ότι: 

Β. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η , η οποία συγκροτείται
είναι αρμόδιο για την προκήρυξη

27 του ν. 4485/2017 και από τρία μελή Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα με 
αναπληρωτές. 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ορίζονται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης 
βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο 
πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας. Ανακηρύσσει τους υποψηφίους Διευθυντές Τομέων μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της. Με επιμέλεια της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η πράξη 
ανακήρυξης των υποψηφίων αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους  
για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές Τομέων δίπλα από το όνομά τους. Διευθυντής εκλέγεται ο 
υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν 
συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ 
των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις 
περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος ή τον Κοσμήτορα κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο 
πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Ο χώρος διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας

Γ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

 

 θα οριστεί και  ανακοι νωθεί από την Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή. 

Οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την εκλογική διαδικασία, ρυθμίζεται από την Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή σύμφωνα, με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), την με αριθ. 153348/15-9-2017 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ Β΄3255) και τις κείμενες διατάξεις. 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  και στην  ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μηχανικών 
Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι: 
 

1. Κουμπουλής Φώτιος   Καθηγητής 
2. Λερός Απόστολος  Καθηγητής 
3. Τζαμτζή Μαρία   Καθηγήτρια 
4. Τσίτουρας Χαράλαμπος  Καθηγητής 
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5. Καρράς Δημήτριος   Αναπληρωτής Καθηγητής  
6. Οικονομάκος Χριστόφορος  Επίκουρος Καθηγητής 
7. Δεπούντης Σπυρίδων   Επίκουρος Καθηγητής 
8. Παναγιωτάκης Γεώργιος  Επίκουρος Καθηγητής 
9. Σκαρπέτης Μιχάλης  Επίκουρος Καθηγητής 
10. Σταυροπούλου Βασιλική  Επίκουρη Καθηγήτρια 
11. Τζιεράκης Κωνσταντίνος   Επίκουρος Καθηγητής 
12. Γιάνναρης Γεώργιος   Καθηγητής Εφαρμογών 
13. Κατέβας Νικόλαος  Καθηγητής Εφαρμογών 
14. Κούβακας Νικόλαος   Καθηγητής Εφαρμογών 

15. Σιγάλας Ιωάννης                              Ε.Τ.Ε.Π. 

16. Τσουκαλάς Μάριος                         Ε.Τ.Ε.Π. 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 

Α) Γραφείο Προέδρου 
Πίνακας αποδεκτών: 

     Αναπληρωτές Προέδρου  
     Γραμματέας του Τ.Ε.Ι. 
Γ) Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   
Δ) Πρόεδρο και Γραμματεία τμήματος 
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