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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

         
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 «Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις», του άρθρου 84 «Τελικές 

και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» και του άρθρου 88 

«Καταργούμενες διατάξεις» του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

(ΦΕΚ114/τΑ΄ /04 -08-2017). 

 

          
Προκηρύσσει  

 

Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Αλεξάνδρειου 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με τετραετή (4) θητεία από την ανάληψη  των  καθηκόντων τους  

που σε κάθε περίπτωση  άρχεται  το  νωρίτερο  στις  1   Δεκεμβρίου  2017. 

 

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη ΤΕΙ πρέπει να είναι µέλη Δ.Ε.Π., πρώτης 

βαθμίδας Καθηγητή του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη ΤΕΙ πρέπει να είναι µέλη Δ.Ε.Π., πρώτης 

βαθμίδας Καθηγητή  ή της βαθµίδας του Αναπληρωτή  Καθηγητή του Αλεξάνδρειου 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  

Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν 

όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των 
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εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα 

μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου 

ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Δεν επιτρέπεται το ίδιο 

πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα. 

 

Υποψηφιότητες για το αξίωµα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη υποβάλλονται 

ενώπιον του Πρύτανη του Ιδρύματος το αργότερο μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 14:00. 

  

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει  πενταµελής Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 

της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι μέλη ΔΕΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης.  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί με απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη του Ιδρύματος.  

Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της 

παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, εξετάζει την εκλογιµότητα και 

ανακηρύσσει τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις.  

Η ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη του 

Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα γίνει από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

μέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από τον ορισμό της. Η Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσµα. 

 

Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται µε δύο (2) ξεχωριστά ενιαία 

ψηφοδέλτια, που περιλαµβάνουν τα ονόµατα όλων των υποψήφιων Πρυτάνεων και 

Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σηµειώνουν την προτίµησή τους για έναν 

µόνον από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν µόνον από τους υποψηφίους 

Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνοµά του. Το σώµα των εκλεκτόρων για την εκλογή 

Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: α) από το σύνολο των µελών Δ.Ε.Π. του 

Ιδρύµατος (πρώτη οµάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των µελών Ε.Ε.Π., 

Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύµατος (δεύτερη οµάδα 

εκλεκτόρων).  

Ο αριθµός των έγκυρων ψήφων που λαµβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισµα των 

παρακάτω επιµέρους συνόλων: 

α) των έγκυρων ψήφων των µελών της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον 

συγκεκριµένο υποψήφιο και β) 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. 

 

Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και διεξάγεται µε κάλπη, ταυτόχρονα για τους 

υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις.  

Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων. 
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Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τρεις υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τον µεγαλύτερο 

αριθµό των έγκυρων ψήφων. Επί ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιµη θέση, η εκλογική 

διαδικασία επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται παρακάτω. 

Για την εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, καθώς και για τον ορισµό των 

Αντιπρυτάνεων κατά τομέα ευθύνης, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν 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. Η ιδιότητα του Πρύτανη και 

του Αντιπρύτανη είναι ασυµβίβαστη µε κάθε επαγγελµατική ενασχόληση εκτός του 

Ιδρύµατος   

 

 

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 

και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του ΤΕΙ.  

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 της δεύτερης οµάδας. 

 

Οι εκλογές θα λάβουν χώρα την 20
η
 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, από ώρα   8.30 

π.μ.  έως   20.30 μ.μ.  

Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

Σε περίπτωση που κατά την εκλογική διαδικασία της 20
ης

 Σεπτεμβρίου 2017 κανείς από 

τους υποψηφίους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων, ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί (κατά τον 

ίδιο τρόπο, χρόνο, τόπο) την επόμενη ημέρα 21
η
 Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ των 

υποψηφίων που καταλαµβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή µεταξύ των 

ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία µε κάλπη, 

ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαµβάνεται η εκλογική διαδικασία µε κάλπη.  

Στην πρώτη άγονη διαδικασία µε κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας ή αν δεν 

συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να 

διεξάγει την εκλογική διαδικασία µέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της άγονης 

εκλογικής διαδικασίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει 

την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαµβάνεται, οµοίως µέσω 

ηλεκτρονικής ψήφου, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υποψηφίων που 

καταλαµβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή µεταξύ των ισοψηφούντων στην 

πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαµβάνεται αυτή, οµοίως 

µέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος 

που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν 

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

τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων. 
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Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί αυθημερόν στις 30-08-2017,   στους παρακάτω 

ιστότοπους:  

i) του Ιδρύματος  

ii) του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” 

Επίσης, να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων σε όλα τα εμφανή σημεία του 

Ιδρύματος.                     

 
           

Ο Πρύτανης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
 

 

Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης 

Καθηγητής 
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