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ΤΔ5 

 
ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΕΤ.: 

 
Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών 
για την ανάδειξη Προέδρου και 
Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος  Μηχανικών 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης  
του ΑΠΘ με θητεία έως 31-8-
2019. 
Το αρθμ. 28886/22-8-2017 
έγγραφο της Γραμ. Συγκλήτου 

 
ΠΡΟΣ: 
Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ  του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της 
Πολυτεχνικής Σχολής 
(με τη φροντίδα της Γραμματείας του 
οικείου Τμήματος) 
Ενταύθα 
 
 

Σύμφωνα με: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4485/2017 (Α΄114) βάσει του οποίου το Τμήμα 

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης αποκτά αυτοδυναμία  
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 «Μέσα σε ένα (1) μήνα από την πλήρωση των 

προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται, με ευθύνη του Πρύτανη ή του 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος» του Ν.4485/2017 
(Α΄114), 

3. Τις διατάξεις των παρ. 5,6,7 και 9 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄  114)   ) σύμφωνα 
με τις οποίες θα διενεργηθεί η όλη διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου 

                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι 

- Η προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος  και ο Αναπληρωτής 
Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας  και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18 και 2018-19 (λήξη θητείας 31.08.2019),  
 - Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του 
έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας η 
επόμενη ημέρα Παρασκευή 15η Σεπτεμβρίου,  με την ίδια εκλογική διαδικασία, 
-  Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας  και Ανάπτυξης του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, που πληρούν τις προϋποθέσεις  των σχετικών διατάξεων, να 
υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως την 8η Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος. 
Συμπληρωματικά επισημαίνονται τα κάτωθι: 

1. Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης 
μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικεί- ου 
Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων 
βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                             ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
                                                                                               

 Πληροφορίες: Φωτεινή Αυγουστίνη 
Τηλ.   : 2310 996757  Fax : 2310 996788 
e-mail : favgoust@ad.auth.gr 
Κτίριο : Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» 
 

 

Θεσσαλονίκη, 
Αριθμ. Πρωτ.  :  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

http://www.auth.gr/
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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 προκη- 
ρυσσόμενης θητείας 

3. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) 
ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των 
υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς 
σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους 
και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το 
όνομά τους. 

4. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση 
του Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της 
ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 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 την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προ- 
έδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη 
συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα 
και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους 
υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της 
εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την 
ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

6. Πρόεδρος  και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε 
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή 
επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 15. 
Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 
ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                            
- Γραμματεία Συγκλήτου 
- Γραφείο Πρυτανείας 
- Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής 
- ΓΔΔΥ 
- Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού  
  Προσωπικού 
- Τμήμα Λοιπού Προσωπικού 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Τμήμα Διοίκηση                                                                                        

Με εκτίμηση 
Ο Πρύτανης  

 
 
 

Περικλής Μήτκας 
Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

http://www.auth.gr/
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