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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ –  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.  4608/30 -8 -2017  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ  ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ  ΚΑΙ  ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε. Ι .  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

(Τ .Ε. Ι . )  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 «Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. 
Δ΄) και της παρ. 11 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ 
έως Ε΄» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

2. τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 (ΜΕΡΟΣ Β) «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του 
ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε 
θέματα εκπαίδευσης», με την οποία παρατείνεται έως την 30η Νοεμβρίου 2017 η 
θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, 

3. τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 
Α΄254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», 

4. το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – 
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση 
Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 
Α΄123), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.127/2013 (ΦΕΚ Α΄190), 

5. την υπ’ αρ. 4608/30-8-2017 (ΑΔΑ: 6Λ0Ρ46914Κ-9ΞΛ) Προκήρυξη εκλογών για το 
αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,  

6. την υπ΄ αρ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) εγκύκλιο του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των 
Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)»,  

7. την υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: 
«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 
μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης 
εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων 
και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 
4485/2017 (Α’ 114)», 
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8. την υπ΄ αρ. 4421/7-8-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (ΦΕΚ 
417/Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2017) σχετικά με τον ορισμό του κ. Νικόλαου Μπάτη ως 
αντικαταστάτη Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 2 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄78), 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

Ι. Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4608/30-8-2017 Προκήρυξης εκλογών για το αξίωμα του 
Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - σε συνέχεια της έκδοσης της υπ΄ 
αρ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - 
αναφορικά με τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, η οποία 
υπολογίζεται σε ημερολογιακά έτη. Η τετραετή θητεία αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2017 
και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2021.  
 

ΙΙ. Τη συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 4608/30-8-2017 Προκήρυξης εκλογών για το αξίωμα του 
Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σε συνέχεια της έκδοσης της υπ΄αρ. 
153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργικής Απόφασης, ως ακολούθως: 
 

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων θα διεξαχθούν με κάλπη 
την 18η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης ψηφοφορίας την 09:00 π.μ. 
 

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας με κάλπη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 
7 έως 9 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη 
ημέρα, ήτοι την 19η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης ψηφοφορίας την 
09:00 π.μ. 
 

Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 8 του 
άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114). 
 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του 
άρθρου 1 της υπ΄αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργικής Απόφασης, έχει την ευθύνη 
διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.  
Με απόφαση της Κ.Ε.Ε. θα οριστούν οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, ο χώρος 
διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα εκλογικά τμήματα, το ιδιαίτερο κατάστημα ψηφοφορίας για 
κάθε εκλογικό τμήμα, καθώς και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα.  
 

Αντιπρόσωποι 
 

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας 
των εκλογών, να ορίσει το αργότερο δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν 
αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα. Οι υποψήφιοι, οι 
αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη 
διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς 
και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. 
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε 
είδους ενστάσεις. 
 

Ενστάσεις 
 

1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: 
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και β) ο 
υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής 
του. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής του 
τμήματος ή της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η 
ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην 
οποία απευθύνονται. 
2. Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της επόμενης παραγράφου 
υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών ως εξής: α) για την 
ανακήρυξη των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων υποβάλλονται το αργότερο έξι 
(6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται 
αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή και επί 
αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές 
σημείο του ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία, β) για την ανακήρυξη των λοιπών 
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υποψηφίων υποβάλλονται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή 
της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία 
(1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των 
υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια 
προθεσμία. 
3. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως: 
α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν 
ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των 
υποψηφίων. 
β) 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. 
γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή 
των ψήφων. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄αρ. 4608/30-8-2017 (ΑΔΑ: 6Λ0Ρ46914Κ-9ΞΛ) 
Προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας. 
 

Εκλογικοί κατάλογοι 
 

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. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα 
διεξαγωγής των εκλογών. 
 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα 
προκύπτει κατά την εφαρμογή των διαδικασιών για την ανάδειξη του Πρύτανη και των 
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις 
της υπ΄αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργικής Απόφασης. 

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Ιδρύματος.    
 
 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
Τμ. Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπ/σης 
Α. Παπανδρέου 37 
151 80 Μαρούσι 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

- Γραμματεία Πρύτανη – Αντιπρυτάνεων  
- Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & Διοικητικούς Υπαλλήλους του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας  
- (Ηλεκτρονική Αποστολή) 
- Σχολές/ Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

(Για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 
- Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Διοικητικού 
- Τμήμα Προσωπικού 
- Αυτ. Τμ. Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων 
- Συλλόγους μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Δ.Π. 
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