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Θέμα:  

 

«Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ 

Ηπείρου» 

 
 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 8 και 76 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ.195/06-09-2011/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ. 159/τ.Α΄/10-08-2012) «Ρυθμίσεις Θεμάτων, 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».  

2. Το άρθρο 47  «Θέματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)» του Ν.4025/02-11-2011 

(ΦΕΚ.228/02-11-2011/τ.Α΄) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο 

Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 

3. Τα άρθρα 2 και 12 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ.159/10-08-2012/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». 
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4. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/309/125673/Β2/2011 (ΦΕΚ. 2436/02-11-2011/τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση 

για την «Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών – 

εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε ΑΕΙ». 

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/311/125673α/Β2/2011 (ΦΕΚ. 2503/04-11-2011/τ.Β΄) Υπουργική 

Απόφαση για την «Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε 

ΑΕΙ». 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη έξι (6) εσωτερικών μελών του ενδεκαμελούς Συμβουλίου του 

ΤΕΙ Ηπείρου, με τετραετή θητεία, το οποίο θα αποτελείται από επτά (7) εσωτερικά μέλη (έξι μέλη είναι 

Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών). 

Τα υπόλοιπα (4) τέσσερα μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου θα είναι εξωτερικά μέλη. 

 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τις 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη, σε ένα εκλογικό τμήμα στην έδρα του 

Ιδρύματος (Άρτα), στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Κωστακιοί Άρτας, κατά τις ώρες 9.00΄π.μ. έως 

17.00΄μ.μ., με δυνατότητα ολιγόωρης παράτασης σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από το 

εκλογικό τμήμα και τυχόν επαναληπτικές στις 24 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή. Τεχνικές 

λεπτομέρειες της όλης εκλογικής διαδικασίας (εκλογικοί φάκελοι, ψηφοφορία, ταξινομική ψήφος κλπ), 

θα καθοριστούν με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

Υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου μπορούν να είναι όλοι οι πλήρους 

απασχόλησης Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος. Δεν επιτρέπεται 

να είναι υποψήφιοι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν 

από τη λήξη της τετραετούς θητείας, (έως 4 Οκτωβρίου 2020), ή έχουν ασυμβίβαστο, ή τελούν σε 

αναστολή καθηκόντων κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011. 

 

Τα εσωτερικά μέλη ανά Σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο (2), εκτός αν το πηλίκο της διαίρεσης 

του αριθμού των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, πλην του φοιτητή, δια του πλήθους των Σχολών του 

Ιδρύματος είναι μεγαλύτερο του δύο (2).  

Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται αν, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των 

υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, η κάλυψη του συνόλου των θέσεων αυτών 

καθίσταται αδύνατη λόγω του περιορισμού. 

 

Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ τους διάστημα 

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών 

όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής 

ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη 

ψηφοφορία.  Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, τότε 

υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου 

διορίζονται οι αρχαιότεροι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος, με τους περιορισμούς του 

δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.4009/2011. 
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Τα εσωτερικά μέλη θα εκλεγούν από το Εκλεκτορικό Σώμα που αποτελείται από το σύνολο των 

Καθηγητών όλων των βαθμίδων (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Καθηγητές 

Εφαρμογών) του ΤΕΙ Ηπείρου, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση από τους εκλογείς δίπλα από τον 

όνομα των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής 

ψήφου). Στο Εκλεκτορικό Σώμα μπορούν να μετέχουν και όσοι απουσιάζουν με εκπαιδευτική ή άλλου 

είδους άδεια, εφόσον το δηλώσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέχρι την 1
η
 Ιουνίου 2016,ημέρα Τετάρτη, 

στο Τμήμα Προσωπικού του Ιδρύματος. Όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των 

καθηκόντων τους δεν μετέχουν σε αυτό το Εκλεκτορικό Σώμα. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και 

τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του 

ΤΕΙ. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των 

εκλογών, ήτοι τις 02 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη. 

 

Η δήλωση υποψηφιότητας για τις θέσεις των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου 

υποβάλλεται με αίτηση των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρου και 

Γραμματέα ΤΕΙ και κατατίθεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, μέχρι τις 02 Ιουνίου 2016, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 14.00΄μ.μ. 

 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αναρτηθούν τα βιογραφικά τους στην κεντρική ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος, παρακαλούνται μαζί με την αίτηση να υποβάλλουν α) σύντομο βιογραφικό και β) την 

συγκατάθεσή τους για τη δημοσιοποίηση του Βιογραφικού τους Σημειώματος. 

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωση, 

η οποία υποβάλλεται στην τριμελή επιτροπή το αργότερο έως την έκτη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας έως τις 16 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη. 

 

Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων, τηρείται ειδικό πρωτόκολλο, από το οποίο 

προκύπτει η ημεροχρονολογία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν. 

 

Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό έξι (6), οι εκλογές ματαιώνονται και 

επαναπροκηρύσσονται  από την οργανωτική επιτροπή μέσα σε επτά (7) μέρες από τη λήξη της 

προθεσμίας για την υποβολή των υποψηφιοτήτων. 

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση που απευθύνεται στην Προεδρία ΤΕΙ να διορίσει το αργότερο 

(5) πέντε ημέρες πριν την ψηφοφορία έως τις 17 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή, έναν αντιπρόσωπο 

και έναν αναπληρωτή στο εκλογικό τμήμα από τους Καθηγητές και τα μέλη του λοιπού προσωπικού του 

Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να 

παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 

ψηφοφορίας. Οι υποψήφιο, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλλουν κάθε 

είδους ενστάσεις. 

 

Θα ορισθεί μία Εφορευτική Επιτροπή από Καθηγητές οιασδήποτε βαθμίδας, τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της οποίας θα ορισθούν ύστερα από κλήρωση που θα διενεργηθεί στις 06 Ιουνίου 

2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00΄π.μ., από την Προεδρία του ΤΕΙ Ηπείρου. Στην κλήρωση μπορούν να 
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παρίστανται οι υποψήφιοι και αντιπρόσωποί τους και θα διενεργηθεί μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών 

στους εκλογικούς καταλόγους. Για την ανάδειξη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής θα διεξαχθεί 

κλήρωση μεταξύ των μελών της. Αν η ψηφοφορία επαναληφθεί, οι εκλογές θα διεξαχθούν στο ίδιο 

εκλογικό τμήμα και με τα ίδια μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής θα 

ειδοποιηθούν για τον διορισμό τους (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία με επιμέλεια 

της Προεδρίας του Ιδρύματος. 

 

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους 

εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και β) κάθε υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή, ο αντιπρόσωπος ή ο 

αναπληρωτής του. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής έως την σύνταξη του 

πρακτικού καταμέτρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 υπουργικής απόφασης 

Φ.122.1/311/125673α/Β2 (ΦΕΚ 2503/ τ.Β’ / 04-11-11) και έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής που 

προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης Φ.122.1/311/125673α/Β2 (ΦΕΚ 

2503, τ.Β’ / 04-11-11), αντίστοιχα, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται 

αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται. Ειδικά οι ενστάσεις που αφορούν την 

έλλειψη νόμιμων προσόντων και την ύπαρξη κωλυμάτων υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά 

η παραβίαση διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται ενώπιον της 

Προεδρίας του ΤΕΙ μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή. Η Προεδρία του ΤΕΙ αποφαίνεται 

αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο (4) τέσσερις 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.  

Η προκήρυξη αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες, να είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ 

Ηπείρου και να γίνει ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος. Ειδικά στα μέλη του 

Εκλεκτορικού Σώματος, η προκήρυξη αυτή, να επιδοθεί με απόδειξη παραλαβής, μερίμνη των 

Γραμματειών Τμημάτων ή Σχολών των. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρου και Γραμματέα 

του ΤΕΙ Ηπείρου. 

2. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού – 

Οικονομικού. 

3. Τμήμα Προσωπικού. 

4. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου. 

5. Σχολές, Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου. 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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