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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
                            Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/452 
                            Ψαχνά, 25-05-2018 

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

            
Προς: - Μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
              του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
 

              -Μέλη εκλεκτορικού σώματος 
  

ΘΕΜΑ: Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για το 
αξίωμα Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.                                      

                                                                            
Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 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, 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/Ζ1/15-9-2017 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. 

6. Το υπ’ αριθμ.  ΣΤΕΦ/336/27-04-2018 έγγραφο προς το Τμήμα, για την κοινοποίηση του σχετικού 
εκλογικού καταλόγου. 

7. Το υπ’ αριθμ. ΠΛ/673/03-05-2018 έγγραφο του Τμήματος με την κοινοποίηση του σχετικού εκλογικού 
καταλόγου. 

8. Την υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/427/15-05-2018 Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 
 

                                                                               Αποφασίζουμε 

Ορίζουμε Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για το αξίωμα του 
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως παρακάτω:     
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 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

1. Σπύρου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής 
2. Αλεξίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών 
3. Καρανίκας Χαράλαμπος, Καθηγητής Εφαρμογών 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Λαλλάς Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής 
2. Παπάζογλου Παναγιώτης, Αναπληρωτής  Καθηγητής 
3. Λάμψας Πέτρος,  Καθηγητής 

 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. 
της Επιτροπής. 
 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.  
Η Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα 
εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, αναρτά τον πίνακα των υποψηφίων στον ιστότοπο του Ιδρύματος, 
επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ανακοινώνει το αποτέλεσμα των εκλογών στον Κοσμήτορα της 
ΣΤΕΦ και στον Πρύτανη για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής και  γνωστοποιεί το αποτέλεσμα των 
εκλογών στην ακαδημαϊκή κοινότητα με ανάρτηση σχετικού πίνακα στο οικείο Ίδρυμα.  
 

Η Κ.Ε.Ε. υπολογίζει τον αριθμό των έγκυρων ψήφων των δύο ομάδων εκλεκτόρων που λαμβάνει ο κάθε 
υποψήφιος, όπως αυτός προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω επιμέρους συνόλων: 
αα) των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο 
υποψήφιο και  
ββ) των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των έγκυρων ψήφων των 
μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 
0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 
Αν από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός 
στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη 
ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. 
 

Για τον ανωτέρω υπολογισμό των έγκυρων ψήφων εφαρμόζεται ο αλγόριθμος:  
 

 Ψ= Α + (ΣΧΒΧ0,2) 
                   Γ 
όπου: 
 Ψ: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος,  
 Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της πρώτης ομάδας   
εκλεκτόρων,  
 Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι των μελών Δ.Ε.Π.),            
 Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων,  
 Γ: το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του  
Τμήματος). 
 
Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 
των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 το άρθρου 23 Ν. 4485/2017. Σε 
περίπτωση μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία 
επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017.  
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Στην πρώτη άγονη εκλογική διαδικασία με κάλπη, για άλλο λόγο πλην της ισοψηφίας ή της μη συγκέντρωσης 
απόλυτης πλειοψηφίας, η Κ.Ε.Ε. διεξάγει εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου στις προθεσμίες 
που ορίζει ο νόμος.    
Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των 
έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.   
Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Είναι 
αρμόδια να επιλύσει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των διαδικασιών, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 8 της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255 Β΄) 
Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών 
διαδικασιών κάθε Ιδρύματος. 
 

Επισήμανση: Η Επιτροπή οφείλει μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της,  να ανακηρύξει 
τους Υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους και να αναρτήσει τον πίνακα των υποψηφίων 
στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.  
          ,                                                     
Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι: 

α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων)   
 

 
1. Καρκάνης Σταύρος Καθηγητής 
2. Λάμψας Πέτρος 
3. Αντωνής Κωνσταντίνος 

Καθηγητής 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

4. Παπάζογλου Παναγιώτης 
5. Φούρλας Γεώργιος 

Αναπληρωτής  Καθηγητής 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

6. Λαλλάς Ευθύμιος Επίκουρος Καθηγητής 
7. Σπύρου Ευάγγελος Επίκουρος Καθηγητής 
8. Αλεξίου Κωνσταντίνος 
9. Καρανίκας Χαράλαμπος 

Καθηγητής Εφαρμογών 
Καθηγητής Εφαρμογών 

 

β) Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) 
1. Αλεξόπουλος Δημήτριος 
2. Λάτου Χαρίκλεια 
3. Νιώρας Ανδρέας  

 

                                                                                                                         O Κοσμήτορας  
       της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
               
                                                                     (Υπογραφή)* 
          Θεόδωρος Μάρης 
 
*Το πρωτότυπο υπογεγραμμένο έγγραφο υπάρχει στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας Τεχνολογικών Εφαρμογών.  
 

                                                                                          

Α) Γραφείο Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
Πίνακας αποδεκτών: 

     Αντιπρυτάνεις Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
Β) Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   
Γ) Πρόεδρο και Γραμματεία τμήματος 
Δ) Ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
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