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ΠΡΟ: Σα Μέλη Δ.ΓΙ.Π. & Δ.Σ.Δ.Π. ηυν Σμημάηυν ηηρ σολήρ
Σεσνολογικών Δθαπμογών ηος Σ.Δ.Ι. Κενηπικήρ Μακεδονίαρ
Πποκήπςξη εκλογών για ηην ανάδειξη ηυν εκπποζώπυν ηυν μελών
Δ.ΓΙ.Π. και Δ.Σ.Δ.Π. με ηοςρ αναπληπυηέρ ηοςρ ζηη Γενική ςνέλεςζη
και ηην Κοζμηηεία ηηρ σολήρ Σεσνολογικών Δθαπμογών ηος Σ.Δ.Ι.
Κενηπικήρ Μακεδονίαρ
(με θηηεία από 1-12-2017 έυρ 30-11-2019)
Ο Κοζμήηοπαρ ηηρ σολήρ Σεσνολογικών Δθαπμογών ηος Σ.Δ.Ι. Κενηπικήρ
Μακεδονίαρ
έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄ 114) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη
εηδηθόηεξα ηνπ άξζ.2 «Οξηζκνί», ηνπ άξζ.16 «Όξγαλα ηεο ρνιήο», ηνπ άξζ.17
«Γεληθή πλέιεπζε ρνιήο», ηνπ άξζ.18 «Κνζκεηεία», ηνπ άξζ.19 «Κνζκήηνξαο»
θαη ησλ παξ. 2, 11 θαη 12 ηνπ άξζ.84 «Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
Κεθαιαίσλ Α΄ έσο Δ΄».
2. Σε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 (ΜΔΡΟ Β) «Θέκαηα δηνίθεζεο ησλ Α.Δ.Η.»
ηνπ Ν.4473/2017 (ΦΔΚ Α΄ 78) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ
έξγνπ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο», κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη έσο ηελ 30 ε Ννεκβξίνπ
2017 ε ζεηεία ησλ κνλνκειώλ θαη ζπιινγηθώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Αλώηαησλ
Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) πνπ ιήγεη ηελ 31 ε Απγνύζηνπ 2017.
3. Σελ Αξ. 144363/Ε1/1.9.2017 (ΑΓΑ: Ω6ΝΕ4653Π-9Μ) Δγθύθιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Εεηήκαηα νξγάλσλ
δηνίθεζεο ησλ Α.Δ.Η., κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4485/2017 (Α΄ 114)».
4. Σελ αξηζκ.153348/Ε1/15-9-2017 Τ.Α. (ΦΔΚ 3255/Β΄/15-9-2017 «Σξόπνο
δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κνλνπξόζσπσλ
νξγάλσλ ησλ Α.Δ.Η. θαη δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη αλάδεημεο εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ

1

Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π θαη Δ.Σ.Δ.Π. , ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη ησλ θνηηεηώλ ζηα
ζπιινγηθά όξγαλα ησλ Α.Δ.Η. θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λ.4485/2017 (Α΄
114)».
5. Σελ αξηζκ. Β. Πξνη. 191014/Ε1/7-11-2017 Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 3969/Β΄/13-11-2017,
«Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 153348/Ε1/15-09-2017 (Β΄3255) ππνπξγηθήο απόθαζεο
κε ζέκα ‘Σξόπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ
κνλνπξόζσπσλ νξγάλσλ ησλ Α.Δ.Η. θαη δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη αλάδεημεο
εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ
θαη ησλ θνηηεηώλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ Α.Δ.Η. θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ
λ.4485/2017 (Α΄114)’».
6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112) «Δλίζρπζε
ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
¨Πξόγξακκα Γηαύγεηα¨ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23
ηνπ Ν.4210/2013 (ΦΔΚ Α΄ 254) «Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
πποκηπύζζει
Α. Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ Δθπξνζώπσλ ησλ κειώλ Δξγαζηεξηαθνύ Γηδαθηηθνύ
Πξνζσπηθνύ (Δ.ΓΗ.Π.) θαη ησλ Αλαπιεξσηώλ ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ηε
Κνζκεηεία ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ
Ηδξύκαηνο (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ζεηεία δύν (2) εηώλ, ήηνη από 1.12.2017 έσο
30.11.2019.
Β. Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ Δθπξνζώπσλ ησλ κειώλ Δηδηθνύ Σερληθνύ
Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) θαη ησλ Αλαπιεξσηώλ ηνπο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε θαη ηε Κνζκεηεία ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σερλνινγηθνύ
Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ζεηεία δύν (2) εηώλ, ήηνη
από 1.12.2017 έσο 30.11.2019.
Η τηθοθοπία θα διεξασθεί με κάλπη, ηην Σπίηη 28-11-2017 θαη θαηά ηηο ώξεο από
09:00 έσο 13:00, ζηελ αίζνπζα πλειεύζεσλ ηεο ρνιήο ζην θηίξην Γηνίθεζεο ηνπ Σ.Δ.Η.
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο).
Οη εθπξόζσπνη ησλ κειώλ Δ.ΓΗ.Π. θαη ησλ κειώλ Δ.Σ.Δ.Π. θαζώο θαη νη αλαπιεξσηέο
ηνπο εθιέγνληαη κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία από ην ζύλνιν ησλ κειώλ
ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, από εληαίν
ςεθνδέιηην αλά θαηεγνξία.
Οη εθπξόζσπνη πνπ ζα εθιεγνύλ ζα εθπξνζσπνύλ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνζσπηθνύ
ζε θάζε ζπιινγηθό όξγαλν ηεο ρνιήο κε δηεηή ζεηεία θαη κε δπλαηόηεηα επαλεθινγήο
γηα κία (1) αθόκε ζεηεία.
Σν εθινγηθό δηθαίσκα αζθνύλ κόλν όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο
θαηαιόγνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηελεξγνύληαη νη εθινγέο. Οη εθινγείο ζεκεηώλνπλ ηελ
πξνηίκεζή ηνπο γηα έλαλ κόλν από ηνπο ππνςεθίνπο.
Οη εθινγηθνί θαηάινγνη θαηαξηίδνληαη θαη ηεξνύληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία
πξνζσπηθνύ ηνπ Ηδξύκαηνο θαη εγθξίλνληαη από ηνλ Πξύηαλε.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη να ςποβάλλοςν ηην ςποτηθιόηηηά ηοςρ κε αίηεζή ηνπο
(πξνζσπηθά, ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ, ή ειεθηξνληθά ή επηζηνιηθά), ηο
απγόηεπο μέσπι ηην Σεηάπηη 22-11-2017 και ώπα 13:00.
Οη ππνςεθηόηεηεο, νη παξαηηήζεηο θαη νη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαθήξπμε ησλ
ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη πξνο ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή δια ηηρ απμόδιαρ για θέμαηα
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πποζυπικού ςπηπεζίαρ ηος Ιδπύμαηορ θαη πξσηνθνιινύληαη κέζσ ηνπ θεληξηθνύ
πξσηνθόιινπ ηνπ Ηδξύκαηνο.
Οη ππνςήθηνη μποπούν να παπαιηηθούν από ηην ςποτηθιόηηηα ηοςρ με γπαπηή
δήλυζη έυρ ηην έναπξη ηηρ διαδικαζίαρ εκλογήρ.
Σελ επζύλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ζα έρεη ηξηκειήο Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή, απνηεινύκελε από κέιε ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο. Αλ
ηα κέιε ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ δελ
επαξθνύλ, ζπκπιεξώλεηαη από κέιε ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ άιιεο
αθαδεκατθήο κνλάδαο ηνπ Ηδξύκαηνο.
Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, αθνύ ηεο παξαδνζνύλ νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εμεηάδεη
ηελ εθινγηκόηεηα, αλαθεξύζζεη ηνπο ππνςήθηνπο κέζα ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο από
ηε ζπγθξόηεζή ηεο, επηβιέπεη ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, εθδίδεη ην απνηέιεζκα θαη
ην αλαθνηλώλεη ζηνλ Πξύηαλε δηα ηεο ρνιήο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο
πξάμεο.
Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ.153348/Ε1/15-9-2017
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ 3255/Β΄/15-9-2017) «Σξόπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κνλνπξόζσπσλ νξγάλσλ ησλ Α.Δ.Η. θαη δηαδηθαζία
νξηζκνύ θαη αλάδεημεο εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., ησλ
δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη ησλ θνηηεηώλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ Α.Δ.Η. θαηά ηελ
πξώηε εθαξκνγή ηνπ λ. 4485/2017 (Α’ 114)» θαη ηεο αξηζκ. Β. Πξνη. 191014/Ε1/7-112017 Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 3969/Β΄/13-11-2017 ηξνπνπνηεηηθήο απόθαζεο.
Ζ παξνύζα πξνθήξπμε λα αλαξηεζεί ζην Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηνλ ηζηόηνπν
ηνπ Ηδξύκαηνο.
Ο Κοζμήηοπαρ
ηηρ σολήρ Σεσνολογικών Δθαπμογών

Γαςίδ Κυνζηανηίνορ
Καθηγηηήρ

Δζυηεπική Γιανομή:
1. Γξακκαηεία Πξπηαλείαο
2. Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ
3. Σκήκα Πξνζσπηθνύ
4. ύιινγν κειώλ Δ.ΓΗ.Π. & Δ.Σ.Δ.Π.
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