
 

 

 

 

 

 

  

 

Θέμα:  
«Επαναπροσδιορισμός ημερομηνιών για τη διαδικασία ανάδειξης των τεσσάρων (4) 

εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου». 

 Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. Φ.3/2367/19-05-2016 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γIα την 

ανάδειξη των τεσσάρων (4) εξωτερικών μελών  του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου». 

 
 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη τον επαναπροσδιορισμό των 

ημερομηνιών για τη διαδικασία ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ 

Ηπείρου 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

να επαναπροσδιορίσουμε τις ημερομηνίες της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του 

Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου που αναφέρονται στην ως άνω σχετική πρόσκλησή μας, ως εξής: 

Προσδιορίζουμε ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των 

τεσσάρων (4) εξωτερικών μελών του ενδεκαμελούς Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου, με τετραετή 

θητεία (από 01 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2020), την 4η  Ιουλίου 2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14.00΄μ.μ..  

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει:  

• Αυτοπροσώπως ή διά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης 

αίτησης – βάσει του συνημμένου στην Προκήρυξη υποδείγματος - στη Γραμματεία Προέδρου 

(Υπεύθυνη κα. Κουτσούμπα Σπυριδούλα). 

• Με συστημένη επιστολή απευθυνόμενη στη Γραμματεία Προέδρου στη διεύθυνση «ΤΕΙ 

Ηπείρου, κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου Άρτας, Τ.Κ. 47100 Άρτα», τηλέφωνο 

επικοινωνίας 26810 50001.  

• Με ηλεκτρονική αίτηση στο e-mail: secret@teiep.gr  

 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100  Άρτα 

Κουτσούμπα Σπυριδούλα 

26810 50001            26810 76405 

spirid@teiep.gr  

www.teiep.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Άρτα,      23 / 06 /2016 

Αριθ. Πρωτ.:      Φ.3 / 2943 

 

 

ΑΔΑ: 6ΗΤ84691ΟΙ-3Φ8



[2] 

 

Κατά τα λοιπά, και ειδικότερα για τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, 

καθώς και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής, ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

Φ.3/2367/19-05-2016 απόφαση με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γIα την ανάδειξη 

των τεσσάρων (4) εξωτερικών μελών  του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου». 

Η απόφαση αυτή να είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου και να γίνει ανάρτηση στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος. 

 

 

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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Αίτηση Υποψηφιότητας. 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

 

 

 

 

«Υποψηφιότητα για θέση 

Εξωτερικού Μέλους του 

Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………..2016 

Προς  

Τη Γραμματεία Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου 

Με την αίτηση αυτή, σας υποβάλλω  την 

υποψηφιότητά μου για θέση Εξωτερικού Μέλους  

……μόνο για Πρόεδρος του Συμβουλίου  

……μόνο για μέλος του Συμβουλίου  

…….Πρόεδρος και μέλος του Συμβουλίου  

(συμπληρώνεται μια από τις παραπάνω 

επιθυμητές επιλογές)  

του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου, γνωρίζοντας τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 4009/11 (Α’195) 

άρθρο 8, παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 2 του ν. 4076/2012 (Α’ 159).  

Ειδικότερα, είναι σε γνώση μου ότι: «Για την 

εκλογή εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου 

απαιτείται η ευρεία αναγνώριση του 

υποψηφίου στην επιστήμη τα γράμματα ή στις 

τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 

αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον 

πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου 

αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος».  

 

Με την παρούσα σας επισυνάπτω:  

Α) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα 

τίτλων σπουδών.  

Β) Επιστολή αιτιολόγησης του ενδιαφέροντος 

του υποψηφίου για την εκλογή στο Συμβούλιο 

του ΤΕΙ Ηπείρου. 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας. 

 

 

Ο Δηλών /Η Δηλούσα 
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