
 
[1] 

 
 

 

 

 

 

 

 
Προς: Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.T.E.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου 
 

 
 

 

Κοιν.: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
Τμήμα Α΄: Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Α. Παπανδρέου 37 
151 80 Μαρούσι 

 
 
 

Θέμα:  «ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευση – Νομική μορφή των 
Α.Ε.Ι.», 2 «Ορισμοί» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. Α΄), 13 «Σύγκλητος», 15 «Πρύτανης – 
Αντιπρυτάνεις» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. Δ΄) και των παρ. 2 και 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. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β’/15-09-2017) Υπουργική Απόφαση 
«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)», 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 471 32  Άρτα 

Σπυριδούλα  Κουτσούμπα  

26810 50001            26810 76405 

spirid@teiep.gr 

www.teiep.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Άρτα,  16 / 10 / 2017 

Αριθ. Πρωτ.: Φ.3 / 4712 

 

  

 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ  
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3. τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ.84/2013 (ΦΕΚ Α’ 124) «Μετονομασία Σχολής – 
Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων – Ίδρυσης Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου», 

4. την με αριθ. 3/10-12-2012 (θέμα 2ο) απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου 
«Ανάδειξη Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μετά την εκλογική διαδικασία της 6ης 
Δεκεμβρίου 2012» και περίληψη απόφασης διορισμού με αριθ. πρωτ. 32/21-12-2012 
(ΦΕΚ 29/τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του 
Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα /28-01-2013), όπως επίσης και την προς τούτο 
εκδοθείσα, με αριθ. πρωτ.  19602/Ε5/12-02-2013 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Διορισμός Προέδρου του ΤΕΙ 
Ηπείρου σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», 

5. 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, 

6. 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», 

7. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.3/4396/28-09-2017 «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του 
εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του 
αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,  

8. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες από τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για την ανάδειξη του 
εκπροσώπου τους με τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 

Ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 

Eκλογές την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη 
Σύγκλητο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, με διετή θητεία, ήτοι 
από 01-12-2017 έως 30-11-2019. Ως χώρος διενέργειας των εκλογών ορίζεται η Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (1ος όροφος). 

Η εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που 
περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή 
τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 
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Α. Υποψηφιότητες  

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.  

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία. 

γ) Οι εκπρόσωποι των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
έχουν δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν την 
υποψηφιότητά τους στο Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού 
Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 
14:30, με έναν από τους κάτωθι τρόπους: 

 Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση 
υπογεγραμμένης αίτησης στo Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού 
Διδακτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Hπείρου (2ος όροφος κτηρίου Διοίκησης - Άρτα). 

 Επιστολικά, με συστημένη επιστολή προς τον Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, με την 
ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. 
ΗΠΕΙΡΟΥ», Διοικητήριο ΤΕΙ Ηπείρου, Γέφυρα Αράχθου, Τ.Θ. 110, 471 32, Άρτα. 

 Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopikou@teiep.gr του Τμήματος  

Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους. Η παραίτηση γίνεται 
µε γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στο Τμήμα Εκπαιδευτικού, 
Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού του Ιδρύματος έως την έναρξη της 
διαδικασίας εκλογής. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από το 
Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου, ώστε να προκύπτει η ημερομηνία 
υποβολής τους. 

 

Β. Εκλεκτορικό σώμα 

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 το Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού 
Διδακτικού Προσωπικού και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Οι εκλογικοί 
κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, 
ήτοι μέχρι την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017,  και παραδίδονται στην τριμελή εφορευτική 
επιτροπή. 

 

Γ. Ευθύνη διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της τριμελούς 
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εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος και 
ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017.  

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Ηπείρου μέσα 
σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. Προς τούτο, συντάσσει µε αλφαβητική 
σειρά επωνύμου τους πίνακες των υποψηφίων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που έχουν ανακηρυχθεί. Με επιμέλεια της τριμελούς εφορευτικής 
επιτροπής, αναρτώνται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος οι ως άνω 
πίνακες των υποψηφίων εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤ.Ε..Π.) στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Ηπείρου. 

Αν η τριμελής εφορευτική επιτροπή, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των δύο (2) εργάσιμων 
ημερών, διαπιστώσει ότι ο αριθμός των υποψήφιων μελών Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων 
θέσεων, οι εκλογές ματαιώνονται και επαναπροκηρύσσονται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την επομένη της διαπίστωσης.  

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας 
και εκδίδει το αποτέλεσμα. 

 

Δ. Ψηφοφορία 

Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική και διεξάγεται με κάλπη. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο, η εκλογική διαδικασία διεξάγεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114). 

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα καθοριστεί από την 
τριμελή εφορευτική επιτροπή. 

 

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

 

 

Εσωτερική Διανομή: 
  

1. Γραμματεία Πρυτανείας. 
2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. 
3. Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού 

Διδακτικού Προσωπικού. 
4. Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. 
5. Σχολές & Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου (για 

ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων). 
6. Τμήμα Πληροφορικής και Δικτύων. 
7. Σύλλογο μελών ΕΤΕΠ. 
8. Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου. 

 

 Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου  

 

 

 
Ευριπίδης Γλαβάς 

Καθηγητής 
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