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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
          
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 

                                Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/475 
                                Ψαχνά, 31-05-2018 

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

                ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
 
Προς :   Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.  
               της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  
          

 
 
 

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19, την παρ. 8 και τις περ. β’ & γ’ της παρ. 3 του άρθρου 15 και τις παρ. 2 & 11 
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.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ.84 του Ν.4485/17, σύμφωνα με τις 
οποίες όπου αναγράφεται «Διευθυντής ΤΕΙ» νοείται ο «Κοσμήτορας ΤΕΙ».  

5. Την Αρ. 144363/Ζ1/1.9.2017 (ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν.4485/2017 
(Α΄ 114)».  

6. Την με αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΑΔΑ : 6ΓΔΨ4653ΠΣ-7ΑΨ) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής 
των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων 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)», ΦΕΚ 
3255/Β΄/2017, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-
2017).  

7. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

8. Την αριθμ.159165/Ζ1/25-9-2017 Υ.Α.(ΦΕΚ 3453/Β΄/4-10-2017) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ.8 του άρθ.15 του Ν.4485/2017». 
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                 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας, με τριετή θητεία  από  1-09-2018 έως  31-08-2021. 

 Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρες από 10:30 μέχρι 13:30, ως εξής: 

Στα Ψαχνά:  Αίθουσα Γ207 (γραφείο Κοσμήτορα ΣΤΕΦ) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

Στη Λαμία:  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Παλαιού κτηρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

Η εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 19 
του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) και στην υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας,   
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄3255). 

Σχετικά με την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας αναφέρουμε τα παρακάτω: 

1) Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της 
βαθμίδας Αναπληρωτή πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. 

 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

2) 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 θέσης. 

3) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά. 

4) Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του 
οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα πρέπει να 
υποβάλουν την υποψηφιότητά τους  στη Γραμματεία της ΣΤΕΦ, μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018  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 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα. 

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: 

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. 

3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα και γραπτή συναίνεση ανάρτησής του. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της εκλογικής 
διαδικασίας.  Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στον Κοσμήτορα 
της Σχολής. 
Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται στον Κοσμήτορα, να ορίσει το αργότερο 
δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα. 
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη 
διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην 
καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι 
αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις.  

1) Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών E.E.Π., Ε.Δ.Ι.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

Β. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 
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2) 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

3) Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους 
οποίους διενεργούνται οι εκλογές.  

 και για τους εκλέκτορες της 
δεύτερης ομάδας της ως άνω περίπτωσης «1β». 

Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος, ήτοι αύξηση – μείωση, θα ανακοινωθεί 
εγκαίρως στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.  

Γ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής και ορίζονται με απόφαση του Κοσμήτορα, 

 Δ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 

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 Κ.Ε.Ε. εκτελεί χρέη εφορευτικής επιτροπής όταν οι εκλογές διενεργούνται σε ένα εκλογικό τμήμα. Στην 
περίπτωση που οι εκλογές διενεργούνται σε περισσότερα εκλογικά τμήματα, η Κ.Ε.Ε. ορίζει τριμελή 
εφορευτική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του οικείου ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής 
μονάδας, για κάθε εκλογικό τμήμα. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που προβλέπονται στο 
προηγούμενο εδάφιο αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.  

Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται ύστερα από κλήρωση, η οποία 
διενεργείται από την Κ.Ε.Ε.. Η κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι και οι 
αντιπρόσωποί τους, διενεργείται μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Για την ανάδειξη 
του προέδρου κάθε εφορευτικής επιτροπής διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των μελών της. Αν η ψηφοφορία 
επαναληφθεί, οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη των εφορευτικών επιτροπών. 

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 Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της. Η 
πράξη ανακήρυξης των υποψηφίων αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος με ευθύνη της ΚΕΕ.  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το 
υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική με κάλπη.  

Για την εκλογή χρησιμοποιούνται έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί σε διαστάσεις που θα 
καθοριστούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Στα ψηφοδέλτια χρησιμοποιείται γραμματοσειρά 
μαύρης απόχρωσης.  

Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Κοσμήτορες και 
δίπλα από το όνομά του. 

Για την εκλογή χρησιμοποιούνται δύο κάλπες, ομοιόμορφοι εκλογικοί φάκελοι από αδιαφανές χαρτί, λευκής 
απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και γαλάζιας απόχρωσης για το σύνολο των μελών της 
δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων του 
εκλεκτορικού σώματος. Αν κανείς από τους υποψηφίους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται τη Δευτέρα 25 
Ιουνίου 2018 (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 
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έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων. 

Οι λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ρυθμίζονται: 
 

Α. Με την με αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΑΔΑ : 6ΓΔΨ4653ΠΣ-7ΑΨ) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής 
των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων 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)», ΦΕΚ 3255/Β΄/2017, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017).  
 
Β. Με την υπ’ αριθμ. 159165/Ζ1/25-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3453/Β΄/4-10-2017) «Διαδικασία ανάδειξης των 
μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα 
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθ.15 του Ν.4485/2017». 
 

 Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ 

Οι έγκυρες ψήφοι που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος υπολογίζονται με τον εξής αλγόριθμο: 
 

Ψ = Α +     
(Σ x Β x 0,2) 

                                             Γ 

Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγόριθμου, νοείται ως: Ψ: ο αριθμός των έγκυρων 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 που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων, Γ: το σύνολο 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. 

Μετά το πέρας της καταμέτρησης, η εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος συντάσσει πρακτικό 
(πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων εκλογικού τμήματος), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στους 
υποψηφίους, τους αντιπροσώπους των υποψηφίων ή τους αναπληρωτές τους, εφόσον το ζητήσουν, ακόμη 
και πριν από την παράδοση του πρακτικού στην Κ.Ε.Ε. στην περίπτωση που η εκλογή διεξάγεται σε 
περισσότερα εκλογικά τμήματα.  

Στην τελευταία περίπτωση, η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στη συνέχεια τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους, 
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και το πρακτικό καταμέτρησης στην Κ.Ε.Ε., προκειμένου να διενεργηθεί από 
αυτήν ενιαία καταμέτρηση. Για την παράδοση - παραλαβή των ψηφοδελτίων και του εν γένει εκλογικού 
υλικού συντάσσεται από την οικεία εφορευτική επιτροπή πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο της 
επιτροπής αυτής και τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.. 
 
Η Κ.Ε.Ε. καταμετρά όλα τα ψηφοδέλτια που της παραδίδονται από τα εκλογικά τμήματα σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια, αριθμεί εκ νέου ενιαία τα ψηφοδέλτια ανά ομάδα εκλεκτόρων με τη 
χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών και προχωρεί στη διαλογή των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια κατά την 
αρίθμηση τους, μονογράφονται από τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε. και αναγράφεται επί αυτών η ένδειξη «Κ.Ε.Ε.», με 
την οποία δηλώνεται ότι το ψηφοδέλτιο καταμετρήθηκε από την επιτροπή αυτή. 

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. 
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Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι: 
 
1. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

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

1. Βολιώτης Σταμάτης 
2. Ζαχαριάδης Θεόδωρος 
3. Κτενά Αφροδίτη 

Καθηγητής 
Καθηγητής 
Καθηγήτρια 

4. Μανασής Χρήστος Καθηγητής 
5. Μάρης Θεόδωρος 
6. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 

Καθηγητής 
Καθηγητής 

7. Σαράκης Λάμπρος Αναπληρωτής Καθηγητής 
8. Σταθόπουλος Βασίλειος 
9. Τρακάδας Παναγιώτης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

10. Τσολίγκας Νικόλαος  Αναπληρωτής Καθηγητής 
11. Ηλίας Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής 
12. Κουτσούμπης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής 
13. Καραγιάννης Βασίλειος Καθηγητής Εφαρμογών 
14. Ματζάνας Παναγιώτης Καθηγητής Εφαρμογών 
15. Πριόνας Αντώνιος Καθηγητής Εφαρμογών 
16. Τσαμπάσης Ελευθέριος Καθηγητής Εφαρμογών 

  
  

β) Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) 
 

1. Αγιοστρατίτης Γεώργιος 
2. Αλεβιζόπουλος Αναστάσιος 
3. Δέδες Ιωάννης 
4. Περιδικάρης Σπυρίδων 
5. Στεργίου Απόστολος 

 

2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

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

1. Βλαχάκης  Νικόλαος Καθηγητής  
2. Βραχόπουλος  Μιχαήλ 
3. Ορφανουδάκης Νικόλαος 
4. Φατσής Αντώνιος 
5. Μαυρομμάτης Σταμάτης  

Καθηγητής 
Καθηγητής 
Καθηγητής 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

6. Κούκου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια 
7. Μαρκολέφας Στυλιανός Επίκουρος Καθηγητής 
8. Τσιτμηδέλης Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής 
9. Κριμπένης Αγαθοκλής Καθηγητής Εφαρμογών  

  

β) Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) 
 

1. Αυλωνίτης Ευάγγελος 
2. Καλαντζής Ηλίας 
3. Κυριακός Κωνσταντίνος 
4. Ξυγκόγιαννη Παναγιώτα 
5. Παύλου Φώτιος 
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3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. 

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

1. Αυλωνίτης Δημήτριος Καθηγητής 
2. Ζιάννη Ξανθίππη Καθηγήτρια 
3. Κουρουμπάς Κοσμάς Καθηγητής 
4. Λαμπρόπουλος Χαράλαμπος Καθηγητής 
5. Μπαλντούκας Αντώνιος Καθηγητής 
6. Σταθαράς Ιωάννης Καθηγητής 
7. Χατζηευφραιμίδης Αντώνιος Καθηγητής 
8. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντία 
9. Μπίθας Πέτρος 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Επίκουρος Καθηγητής 

10. Πέππα Ιφιγένεια Επίκουρη Καθηγήτρια 
11. Σγαρδώνη Βικτώρια Καθηγήτρια Εφαρμογών 

  

β) Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) 
 

1. Λουκαδάκη Δήμητρα 
2. Σιαμπάνης Σωτήριος 
3. Τζιφής Απόστολος 

 

4. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.  

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

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

β) Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) 
 

1. Σιγάλας Ιωάννης 
2. Τσουκαλάς Μάριος 

5. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.  

α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων)   
1. Ασημάκης Νικόλαος                Καθηγητής 
2. Βαρζάκας Παναγιώτης            Καθηγητής 
3. Θεοδώρου Ιωάννης                 Καθηγητής 
4. Καναπίτσας Αθανάσιος           Καθηγητής 
5. Κοντογεώργος Αθανάσιος      Καθηγητής 
6. Κώτσος Βασίλειος                    Καθηγητής 
7. Τζιάλλας Γρηγόριος                  Καθηγητής 
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8. Τσιτσιπής Παναγιώτης           Καθηγητής 
9. Τσώνος Χρήστος                      Καθηγητής 
10. Βελντές Γεώργιος                    Επίκουρος Καθηγητής  
11. Σίμος Χρήστος                          Επίκουρος Καθηγητής 
12. Πετρόπουλος Νικόλαος                Επίκουρος Καθηγητής 
13. Κομπιλάκου  Θεοδώρα          Καθηγήτρια Εφαρμογών 

 

β) Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) 
 

1. Λυκοτσέτας Αχιλλέας 
2. Σαγιάς Κωνσταντίνος 

 

6. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 

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  

 

 7. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

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

1. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής 
2. Λυγδής Αθανάσιος, Καθηγητής 
3. Λούπης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής 
4. Τσιφτσής Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
5. Ζαρίκας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής 
6. Παπαναστασίου Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής 

β) Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) 
1. Λάμπoς lωάνvης 
2. Νίκας Αριστείδης 

                                                                                  
Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος, ήτοι αύξηση – μείωση, θα ανακοινωθεί 
εγκαίρως στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.                                                                                                                     
 
                                                                                                                         O Κοσμήτορας  
       της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
               
                                                                     (Υπογραφή)* 
          Θεόδωρος Μάρης 
 
 

*Το πρωτότυπο υπογεγραμμένο έγγραφο υπάρχει στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας Τεχνολογικών Εφαρμογών.  
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Πίνακας αποδεκτών: 
Α) Γραφείο Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   
     Αντιπρυτάνεις  Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας      
Β) Μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων).  
     Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 
Γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου 
Δ) Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   
Ε) Πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
 
Συνημμένα: 
Α) Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 
Β) Δήλωση 
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