
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των Πρυτανικών Εκλογών του ΑΤΕΙΘ, ενημερώνει  για τα ακόλουθα: 

1.  Οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων διεξάγονται   σύμφωνα με την  ΔΦ30/4520/30-

8-2017   προκήρυξη  την 20η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 8.30 π.μ. έως 20.30 μ.μ.. 

2.  Υποψήφιοι για τις Πρυτανικές Εκλογές ανακηρύχθηκαν στην υπ' αριθ. 1/6-9-2017 συνεδρίαση της 

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής οι κάτωθι:  

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ 

Παπαδιοδώρου Γεώργιος 

Τζιώνας Παναγιώτης 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ 

Αγγελόπουλος Σταμάτιος 

Αδαμίδης Παναγιώτης 

Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 

Δημητριάδου Αλεξάνδρα 

Μπάμνιος Γεώργιος 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος 

Χρήστου Ευάγγελος 

3.  Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: α) από το σύνολο των 

µελών ΔΕΠ του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των µελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

και ΔΠ του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

4.  Η άμεση και μυστική ψηφοφορία και για τις δύο ομάδες εκλεκτόρων θα διεξαχθεί σε ένα εκλογικό 

τμήμα  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων  1
ος

 όροφος  του κτιρίου της Διοίκησης. Τα μέλη ΔΕΠ θα εισέρχονται 

και θα εξέρχονται από την είσοδο που βρίσκεται στον εξωτερικό διάδρομο, ενώ τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

και ΔΠ θα εισέρχονται και θα εξέρχονται από την είσοδο του εσωτερικού διαδρόμου. 

5.  Το εκλογικό δικαίωμα θα ασκήσουν  όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 

Ιδρύματος. Στην Εφορευτική Επιτροπή οι ψηφοφόροι  είναι υποχρεωμένοι να επιδείξουν κατά την 

ψηφοφορία  την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο  επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την 

ταυτοπροσωπία. 

6.  Κάθε εκλέκτορας θα ψηφίζει αρχικά για τη θέση του Πρύτανη και αμέσως μετά για τις θέσεις των 

αντιπρυτάνεων, σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε φορά. Ο αριθμός των υποψηφίων που μπορεί να 

ψηφίσει σε κάθε μία από τις δύο ψηφοφορίες είναι μόνο ένας (1). Διαφορετικά το ψηφοδέλτιο θα 

θεωρείται άκυρο. Φυσικά θα είναι διαθέσιμο και λευκό ψηφοδέλτιο. 

7.  Ο κάθε ψηφοφόρος  μπορεί να πραγματοποιεί την επιλογή του μόνο με το σύμβολο του σταυρού (+), το 

οποίο θα τίθεται μόνο με  μπλε στυλό που θα βρίσκεται στο παραβάν, μπροστά ή πίσω από το όνομα 

του υποψηφίου.  

                                                       Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

                                                                              11-9-2017 

                                                                           Ο   Πρόεδρος 

                                                                              Κυρανάς  Ευστράτιος 

                                                                                        Καθηγητής 


