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ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.)
(δια μέσω της Γραμματείας του Τμήματος)
ΚΟΙΝ.:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Τμήμα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Θητεία από 8-10-2018 έως 31-8-2020)».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων του αριθμ. 102/5.6.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 136/τ.Α΄)
«Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση –
Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αριθμ. 127/2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄)» και
τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4521/18 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα του άρθρου 2 «Ορισμοί», του άρθρου 15 «Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις»,
του άρθρου 23 «Πρόεδρος Τμήματος» και των παρ. 2, 11, 12 και 13 του άρθρου 84
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων» του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 «Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του
Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία "οι θητείες των μονομελών οργάνων
διοίκησης των ΑΕΙ υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη…..".
5. Την Αρ. 144363/Ζ1/1.9.2017 (ΑΔΑ : Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) Εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των
Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν.4485/2017 (Α΄ 114)»
6. Την αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017, ΑΔΑ : 6ΓΔΨ4653ΠΣ7ΑΨ) «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)».
7. Την αριθμ.159165/Ζ1/25-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3453/Β΄/4-10-2017) «Διαδικασία
ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής
διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του
άρθ.15 του Ν.4485/2017 (Α΄ 114)»
8. 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».
9. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 642/4-12-2017) Υ.Α. με την οποία
διαπιστώθηκε η εκλογή του Δημητρίου Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύματος, με
θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2021.
10. Την με αριθμ.πρωτ.4845/27-12-2017 (αριθμ.535/52/21-12-2017 απόφ. Συγκλήτου,
ΦΕΚ 730/ΥΟΔΔ/29-12-2017, ΑΔΑ : 6Ν2Ν469143-Β59) πράξη ορισμού του Δημητρίου
Κύδρου ως Προέδρου και του Γεωργίου Ν. Μαγούλιου ως Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2019
11. Την με αριθμ. πρωτ. 3715/6-9-2018 παραίτηση του Δημητρίου Κύδρου, από τη θέση
του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
12. Την με αριθμ. πρωτ. 3716/6-9-2018 παραίτηση του Γεωργίου Ν.Μαγούλιου, από τη
θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
13. Την αριθμ. 324/32/13-9-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας, περί αποδοχής της παραίτησης των Δημητρίου Κύδρου και Γεωργίου
Ν.Μαγούλιου, από τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου
αντίστοιχα του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης &
Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα ασκούν τα
καθήκοντά τους έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρόεδρος και ο νέος
Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι θα αναδειχθούν ύστερα από τη διενέργεια
εκλογικής διαδικασίας
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14. Την ανάγκη συντόμευσης των προθεσμιών της εκλογικής διαδικασίας για την
εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, λόγω της επικείμενης έναρξης των μαθημάτων
του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία δύο (2)
ακαδημαϊκών ετών, και συγκεκριμένα από 8-10-2018 έως 31-8-2020.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3-10-2018 και κατά τις ώρες από 09:00 έως
13:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, στο ισόγειο
του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας).
Τυχόν επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα,
ήτοι 4-10-2018 ημέρα Πέμπτη κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο τόπο.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, θα πρέπει να
υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους προς τον Πρύτανη του Ιδρύματος, με αίτησή τους
(προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά), το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21-9-2018 και ώρα 13:00.
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη
της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η
οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η
υποψηφιότητα.
Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή και πρωτοκόλληση των σχετικών αιτήσεων
υποψηφιότητας και παραίτησης καθώς και την παροχή πληροφοριών, ορίζεται η
Γραμματεία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης, Τέρμα
Μαγνησίας ΤΚ 62124 Σέρρες, Τηλέφωνο: 2321049134, e-mail : karakyr@teicm.gr).
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 θα οριστικοποιηθούν τη Δευτέρα
17-9-2018.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 «Πρόεδρος Τμήματος» του Ν.4485/2017 :
1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης
μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου
Τμήματος.
Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει
υποψηφιότητα και επίκουρος.
Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη
Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα
στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την
υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θητείας.
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γ) Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση
αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη
λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως
Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
2. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή
Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
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. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
απαρτίζεται:
α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα
εκλεκτόρων) και
β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος
(δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (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 τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας.
Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα
των παρακάτω επιμέρους συνόλων:
α) των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν
τον συγκεκριμένο υποψήφιο και
β) των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό
των έγκυρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν
το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,2 και διαιρούμενου με το
συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.
Αν από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός,
αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του
μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του
μισού.
Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων. 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
του Ν.4485/2017.
Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το
ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζονται αναλόγως τα παραπάνω.
5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση
του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της
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ψηφοφορίας (ήτοι έως τις 26-9-2018 ημέρα Τετάρτη) και αποτελείται από μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα
περιέρχεται στον Πρύτανη. 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 Προέδρους 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.
6. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με ξεχωριστές κάλπες
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.
Οι λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ρυθμίζονται με την
αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017, ΑΔΑ :
6ΓΔΨ4653ΠΣ-7ΑΨ) «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)» και την αριθμ. 159165/Ζ1/25-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3453/Β΄/4-10-2017)
«Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής
διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του
άρθ.15 του Ν.4485/2017 (Α΄ 114)»
Η παρούσα προκήρυξη να αποσταλεί με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε όλους τους ενδιαφερόμενους και να αναρτηθεί :
α. στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (με ευθύνη του Τμήματος Σ.Α.Ο.Ε.)
β. στον ιστότοπο του Ιδρύματος (με ευθύνη του Τμήματος Σ.Α.Ο.Ε.).

Ο Πρύτανης
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Συνημμένα:
Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραμματεία Πρυτανείας
2. Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
3. Τμήμα Προσωπικού
4. Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
5. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
6. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματ/κής ΤΕ
7. Συλλόγους μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

Δημήτριος Δ. Χασάπης
Καθηγητής
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ΑΔΑ: ΨΟ0Μ469143-ΩΦΦ

Προς :

ΑΙΤΗΣΗ

Ονοματεπώνυμο :

Τον Πρύτανη
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,
κ.Δημήτριο Δ. Χασάπη
(δια μέσου της Γραμματείας της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας)

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω υποψηφιότητα
για τη θέση (Σημειώστε με )

Όνομα Πατρός :

 του Προέδρου
 του Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Έτος Γέννησης :

της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του ΤΕΙ

Βαθμίδα :

Κεντρικής

Μακεδονίας

[με

θητεία

δύο

(2)

ακαδημαϊκών ετών και συγκεκριμένα από 8-10-2018
ΘΕΜΑ :
«Υποψηφιότητα για τη θέση του
Προέδρου / Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας [με θητεία δύο (2)
ακαδημαϊκών ετών και συγκεκριμένα
από 8-10-2017 έως 31-8-2020]»

έως 31-8-2020], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.23
του Ν.4485/2017.
Με την παρούσα καταθέτω την υποψηφιότητά μου
γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις
ανωτέρω διατάξεις.
Επισυνάπτω Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Δηλώνω

ότι

συναινώ

στην

ανάρτηση

του

βιογραφικού μου στον ιστότοπο του Ιδρύματος
Σέρρες …../……/2018

(Σημειώστε με ):
ΝΑΙ  θα το αποστείλω και ηλεκτρονικά
ΟΧΙ 
Ο αιτών / η αιτούσα

(υπογραφή)
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