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Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία
συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3327/10.10.2017 (ΑΔΑ: 7Η6Τ469143-7Ν6) Απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητή Αναστασίου
Μωυσιάδη, στην αριθμ. 2/18.10.2017 συνεδρίαση τους αποφάσισαν ομόφωνα την οργάνωση
της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
1. Για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των
Αντιπρυτάνεων στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με την αριθμ. πρωτ. 3327/10.10.2017 (ΑΔΑ: 7Η6Τ469143-7Ν6)
Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητή
Αναστασίου Μωυσιάδη. Η Κ.Ε.Ε. διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος.
2. Η Κ.Ε.Ε. διενεργεί την ψηφοφορία και ευθύνεται για την τοποθέτηση των καλπών και τη
διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, μία ημέρα πριν
από αυτήν, σε συνεργασία με το προσωπικό που υπηρετεί στα Τμήματα: α) Μελετών –
Κατασκευών, β) Συντήρησης, γ) Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Πληροφορικής και
Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Αν κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, τα τακτικά μέλη της Κ.Ε.Ε. απουσιάζουν ή
κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.
4. Η Κ.Ε.Ε. είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των
κάτωθι διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις της υπ΄αριθμ.
153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3255) Υπουργικής Απόφασης και τις τηρούμενες πρακτικές
των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.
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Β. Εκλογικό Τμήμα – Ημερομηνία εκλογής – Επαναληπτικές εκλογές
1. Με απόφαση της Κ.Ε.Ε. ορίζεται ότι η εκλογή με κάλπη για την ανάδειξη του Πρύτανη και
των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας θα διεξαχθεί σε ένα (1) εκλογικό
τμήμα, στην έδρα του Ιδρύματος, στις Σέρρες, Τέρμα Μαγνησίας και συγκεκριμένα:
Ημερομηνία εκλογής: Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017
Εκλογικό Τμήμα: Αίθουσα Συνεδριάσεων (1ος όροφος) του κτιρίου της Διοίκησης
Διάρκεια Ψηφοφορίας: Από τις 10:00 έως τις 15:00
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας ανάμεσα στους δύο υποψηφίους Πρυτάνεις, η εκλογική
διαδικασία με κάλπη για ανάδειξη Πρύτανη επαναλαμβάνεται την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου
2017, στο ίδιο εκλογικό τμήμα, την ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια ψηφοφορίας, μεταξύ
δύο υποψηφίων.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων Αντιπρυτάνεων στην τελευταία εκλόγιμη θέση, η
εκλογική διαδικασία με κάλπη για ανάδειξη Αντιπρύτανη επαναλαμβάνεται την Τετάρτη
25 Οκτωβρίου 2017, στο ίδιο εκλογικό τμήμα, την ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια
ψηφοφορίας, μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν στην τελευταία εκλόγιμη θέση.
4. Στην πρώτη άγονη εκλογική διαδικασία με κάλπη, για άλλο λόγο πλην της ισοψηφίας ή
της μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας, η Κ.Ε.Ε. διεξάγει εκλογική διαδικασία μέσω
ηλεκτρονικής ψήφου στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

Γ. Εκλεκτορικό Σώμα - Εκλογικοί Κατάλογοι
1. Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων
απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα
εκλεκτόρων ή ομάδα Α) και β) από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των
Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων ή ομάδα Β).
2. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι
(ανά ομάδα εκλεκτόρων, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 του
Ν.4485/2017) καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προσωπικού και εγκρίθηκαν από τον
ασκούντα καθήκοντα Πρύτανη του Ιδρύματος.
3. Στην ψηφοφορία επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (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 τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΠ (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
4. Το Τμήμα Προσωπικού οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Κ.Ε.Ε., πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας, για την ύπαρξη μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΠ, τα οποία αν και εμπεριέχονται
στον εκλογικό κατάλογο της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων, εντούτοις κατά την ημέρα
διεξαγωγής των εκλογών τελούν σε καθεστώς άδειας. Σε κάθε περίπτωση, εκλογέας της
συγκεκριμένης ομάδας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στην ψηφοφορία εφόσον
βρίσκεται σε άδεια κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ανεξαρτήτως του λόγου
απουσίας.
Δ. Διαδικασία ψηφοφορίας
1. Ο εκλογέας προσέρχεται στο χώρο της ψηφοφορίας κρατώντας την αστυνομική του
ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την
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άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας, είναι αποδεκτά.
2. Αφού η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώσει την ταυτότητα του εκλογέα και την εγγραφή
του στους καταλόγους, του παραδίδει:
 Ένα ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψήφιων Πρυτάνεων
 Ένα λευκό ψηφοδέλτιο
 Ένα φάκελο λευκής απόχρωσης αν είναι μέλος ΔΕΠ ή
 Ένα φάκελο γαλάζιας απόχρωσης αν είναι μέλος Ε.Ε.Π., Ε.Δι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διοικητικός
υπάλληλος
Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν σφραγίδα και να είναι υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής
3. Ο εκλογέας εισέρχεται στο παραβάν και ψηφίζει, θέτοντας ένα και μόνο σταυρό
προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Πρύτανη της επιλογής του.
4. Στη συνέχεια, επικολλά ο ίδιος τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη
που αναγράφει ΠΡΥΤΑΝΗΣ, παρουσία του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.
5. Ακολούθως, η Εφορευτική Επιτροπή του παραδίδει:
 Ένα ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων
 Ένα λευκό ψηφοδέλτιο
 Ένα φάκελο λευκής απόχρωσης αν είναι μέλος ΔΕΠ ή
 Ένα φάκελο γαλάζιας απόχρωσης αν είναι μέλος Ε.Ε.Π., Ε.Δι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διοικητικός
υπάλληλος
6. Ο εκλογέας εισέρχεται στο παραβάν και ψηφίζει, θέτοντας ένα και μόνο σταυρό
προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Αντιπρύτανη της επιλογής του.
7. Στη συνέχεια, επικολλά ο ίδιος τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη
που αναγράφει ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ, παρουσία του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.
8. Τελικά, ο εκλογέας παραλαμβάνει την ταυτότητά του και αποχωρεί.
Ε. Λόγοι ακύρωσης ψηφοδελτίου
1. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους του ενός σταυρούς προτίμησης ή κανένα σταυρό
προτίμησης θεωρείται άκυρο.
2. Ψηφοδέλτιο, που φέρει σταυρό πράσινου χρώματος ή οποιουδήποτε άλλου χρώματος,
πέρα από το επιτρεπόμενο μαύρο, μπλέ ή γαλάζιο θεωρείται άκυρο.
3. Ψηφοδέλτιο που αφορά την εκλογή Πρύτανη, το οποίο ανευρίσκεται στην κάλπη για την
εκλογή Αντιπρυτάνεων και αντιστρόφως θεωρείται άκυρο.
4. Ψηφοδέλτιο που έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή,
από αυτά που διαθέτει η Εφορευτική Επιτροπή θεωρείται άκυρο.
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5. Ψηφοδέλτιο που δεν είναι έντυπο, καθώς και αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το
χρώμα του διαφέρει κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που διαθέτει η Εφορευτική Επιτροπή
θεωρείται άκυρο.
6. Ψηφοδέλτιο που φέρει σε οποιαδήποτε πλευρά του διαγραφές, εγγραφές, λέξεις,
φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα, ξύσματα, διορθώσεις ή άλλα σημεία που καθιστούν
αμφίβολο το περιεχόμενο του ή αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με
τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας θεωρείται άκυρο.
7. Ψηφοδέλτιο που θα βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή
άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και αν βρεθεί σε
διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία θεωρείται
άκυρο.
8. Αν υπάρχουν σημειωμένα στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο που
περιέχεται σε αυτόν είναι άκυρο, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω συνιστούν διακριτικά
γνωρίσματα που παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο της ψηφοφορίας.
ΣΤ. Ενστάσεις
1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και β) κάθε υποψήφιος κατά
την εκλογή, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού
εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται
αιτιολογημένα η Κ.Ε.Ε.
3. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:
α) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την
εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων
υποψηφίων.
β) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή
των ψήφων.

Σέρρες 20 Οκτωβρίου 2017

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
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