
 

                                                                                                                        

  

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ  

 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

Θέμα: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου, έχοντας 

υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, άρ. 19 και 84, παρ. 11 

2. τη διάταξη του Ν. 4473/2017, άρ. 2, παρ. 1, 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 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 με τις διατάξεις της παρ. 9, 10 και 24 του άρθρου 34 του Ν. 

4115/2013 (ΦΕΚ Α΄24), της παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του Ν. 4386/2016 

(ΦΕΚ Α΄83), της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), της 

περ. β του άρθρου 88 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) με την οποία 

καταργούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24, 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

εκλογές την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Ηπείρου, με τριετή θητεία από 01-12-2017 έως 30-11-2020. Η εκλογή του 

Κοσμήτορα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των 

υποψήφιων Κοσμητόρων. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν 

μόνον από τους υποψηφίους Κοσμήτορες δίπλα από το όνομά του. Ο Κοσμήτορας 

εκλέγεται με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν. 4485/2017, άρ. 19, παρ. 2. Για την 

εκλογή του Κοσμήτορα, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη εκλογής από τον 

Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

        Άρτα, 08 / 09 / 2017 

         Αριθ. Πρωτ.:   92  

 

Κωστακιοί, 47100  Άρτα 

Ευαγγελία Χρήστου  

26810 50499            26810 50340 

stef@teip.gr 

www.teiep.gr 
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Α. Υποψηφιότητες 

Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα έχουν οι Καθηγητές ή 

Αναπληρωτές Καθηγητές πλήρους απασχόλησης της Σχολής. Δεν επιτρέπεται να 

είναι υποψήφιοι τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας έως και την 29-11-2020. Ο Κοσμήτορας 

δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του 

ΤΕΙ Ηπείρου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, 

Κλινικής και Μουσείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στον Κοσμήτορα της 

Σχολής ή στον Πρύτανη του Ιδρύματος το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 

2017 και ώρα 15:30, με έναν από τους κάτωθι τρόπους: 

 Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση 

υπογεγραμμένης αίτησης – βάσει του συνημμένου στην Προκήρυξη 

υποδείγματος – στη Γραμματεία της Σχολής ή στη Γραμματεία της 

Πρυτανείας του ΤΕΙ Hπείρου. 

 Επιστολικά, με συστημένη επιστολή προς τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη του 

ΤΕΙ Ηπείρου, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

Την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύουν:  

I. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

II. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου 

κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 19 του Ν. 4485/2017, και β) δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ασυμβίβαστα κατά το Ν. 

4009/2011, άρ. 24, παρ. 2, όπως ισχύει και δεν τελεί σε αναστολή άσκησης 

των καθηκόντων του. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους, µε γραπτή 

δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη έως την καταληκτική 

ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

Β. Εκλεκτορικό σώμα 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Κοσμήτορα απαρτίζεται από: 

 αα) το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) 

 ββ) το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής (δεύτερη ομάδα 

εκλεκτόρων). 

Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα 

των παρακάτω επιμέρους συνόλων: 

 αα) των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που 

ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, 

 ββ) 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. 
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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. 

Στην πρώτη ομάδα εκλεκτόρων, επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. που 

απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία 

δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 

καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι 

ανά ομάδα εκλεκτόρων καταρτίζονται και υπογράφονται από τον Κοσμήτορα.  

Γ. Ευθύνη διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα 

αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. της 

Σχολής και ορίζονται με απόφαση του Κοσμήτορα. Πρόεδρος της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. 

Δ. Ψηφοφορία 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη, την Τετάρτη 27 

Σεπτεμβρίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής ΤΕ, και ώρες 10.00 – 14.00. Σε περίπτωση που κανείς από τους 

υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων ή σε 

περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται με κάλπη την 

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, τις ίδιες ώρες και στον ίδιο τόπο, μεταξύ των 

υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των 

ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας 

εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

Α΄114). Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας 

καθορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Σχολής. 

Συνημμένα: 

Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 

 

1. Πρύτανη ΤΕΙ Ηπείρου 

2. Μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και ΕΤΕΠ 

της Σ.Τ.Εφ. 

 

 Ο Κοσμήτορας της Σ.Τ.Εφ. 

του ΤΕΙ Ηπείρου 

 

 

 Νικόλαος Αντωνιάδης 

Καθηγητής 
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