
 

 

 

 

 
   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
 

Θέμα:  «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
 

Η Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) 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΄), 19 «Κοσμήτορας» (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. 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, 

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,  

4. 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», 

5. 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», 

4ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα  

Έφη Δάλλα 

2651050703               2651050734 

efidal@ioa.teiep.gr 

www.teiep.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Ιωάννινα,  31 / 08 / 2017 

Αριθ. Πρωτ.: Φ.3 / 368 

 

  

 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ  
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6. τη με αριθμ.πρωτ.Φ.3/3616/20-7-2016  πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με θέμα: 

«Ορισμός Διευθυντή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

την προκήρυξη εκλογών  που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017  για την ανάδειξη Κοσμήτορα 
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, με τριετή θητεία, ήτοι από 01-12-2017 έως 30-11-2020. 

Η εκλογή Κοσμήτορα γίνεται  με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ. 7  του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄114). 

Ο Πρύτανης εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής Κοσμήτορα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 

Α. Υποψηφιότητες  

α) Δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του Κοσμήτορα  έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π.  πρώτης  βαθμίδας ή της 
βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σ.Ε.Υ.Π.  που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

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 θέσης.  

γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.  

δ) Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του 
οικείου 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 στην Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ.Π., το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:30, με έναν από τους κάτωθι τρόπους: 

 Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης – 
βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος – στη Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Ε.Υ.Π. του 
ΤΕΙ Hπείρου (2ος όροφος κτηρίου Σχολής). 

 Επιστολικά, με συστημένη επιστολή προς την Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ.Π.  του ΤΕΙ Ηπείρου, με την 
ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ», Σ.Ε.Υ.Π. 
ΤΕΙ Ηπείρου, 4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. , 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 

 

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 ούτε τελεί σε αναστολή άσκησης 
των καθηκόντων του κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους. Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή 
δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο έως την 
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έκτη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017. Για την 
καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, 
τηρείται ειδικό πρωτόκολλο, από το οποίο προκύπτει η ηµεροχρονολογία υποβολής της υποψηφιότητας 
και παραίτησης από αυτήν. 

 

Β. Εκλεκτορικό σώμα 

α) Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα  Σ.Ε.Υ.Π. απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών 
Δ.Ε.Π. της Σ.Ε.Υ.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής 
(δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

β) 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, και 

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. 

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. 

γ)  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 της ως άνω περίπτωσης α΄. 

δ)  Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση 
τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι (ανά ομάδα εκλεκτόρων, σύμφωνα με 
την ως άνω περίπτωση α) καταρτίζονται και τηρούνται από τη Γραμματεία της Σ.Ε.Υ.Π. και εγκρίνονται 
από την Κοσμήτορα. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται (12) δώδεκα ημέρες πριν από την 
ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017,  και παραδίδονται στην 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

 

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, τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 
Νοεμβρίου 2017. 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 και ανακηρύσσει τους υποψηφίους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 
συγκρότησή της. Με επιμέλεια της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η πράξη ανακήρυξης των 
υποψηφίων αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα των Τμημάτων της Σχολής.  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα, το 
οποίο υποβάλλει στον Πρύτανη. 
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Δ. Ψηφοφορία 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Ορίζουμε ως τόπο λειτουργίας του 

εκλογικού σώματος το γραφείο της Κοσμήτορος της Σ.Ε.Υ.Π, στην έδρα της Σχολής στα Ιωάννινα. Οι ώρες 

διενέργειας της ψηφοφορίας είναι από 10:30 μέχρι 13:30 τόσο για την πρώτη εκλογική διαδικασία όσο 

και για την επαναληπτική, εάν υπάρξει.  

Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία με κάλπη για ανάδειξη 
Κοσμήτορα επαναλαμβάνεται την επομένη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 μεταξύ των 
υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην 
πρώτη θέση.  

Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας εφαρμόζονται αναλογικά όσα ορίζονται στην παρ. 8 του 
άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114). 

Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των 
έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων. 

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα καθοριστεί από την Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή. 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο των Τμημάτων της 
Σ.Ε.Υ.Π. και του Ιδρύματος. 

 

 

Συνημμένα: 

Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 

 

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. Τμήματα της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου 

(για ανάρτηση στους πίνακες 
ανακοινώσεων) 

6. Τμήμα Πληροφορικής και Δικτύων 
7. Μέλη ΔΕΠ και  ΕΤΕΠ της Σ.Ε.Υ.Π. 
8. Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και 

Αρχείου 
 

                   Η Κοσμήτορας της Σ.Ε.Υ.Π.  

                           του ΤΕΙ Ηπείρου  

 

 

 

Στρατούλα Μάντζιου 

Καθηγήτρια 
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ΠΡΟΣ 
Την Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ.Π. ΤΕΙ Ηπείρου 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: _____________________ 

ΟΝΟΜΑ: _______________________ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ___________________ 

ΒΑΘΜΙΔΑ: ______________________ 

ΤΜΗΜΑ: _______________________  

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ______________  

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ________________ 

_______________________________ 

ΠΟΛΗ: _________________________ 

Τ.Κ.: ___________________________ 

ΤΗΛ.: ___________________________ 

ΕΜΑΙL: _________________________ 

 
ΘΕΜΑ: 

«Υποψηφιότητα για τη θέση 

Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ 

Ηπείρου» 

 
 

Ιωάννινα,  ____ / ____ / 2017 

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω υποψηφιότητα για τη 
θέση Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,  
γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α ’  114) παρ. 1 και 8 του άρθρου 19 για την 
υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 
«Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων» του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ Α΄195) όπως ισχύει. 
 

Ειδικότερα, είναι σε γνώση μου ότι: 
«Άρθρο 19 
1. α) Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., πρώτης 
βαθμίδας ή  αναπληρωτής πλήρους απασχόλησης της 
οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. Η ημερομηνία 
έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη.  
      β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Δ.Ε.Π. 
που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης 
του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 
προκηρυσσόμενης θέσης.  
…  

8. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως 
το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή 
άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή  Π.Μ.Σ.,  
Εργαστηρίου,  Κλινικής  και   Μουσείου». 

 
 Με την παρούσα αίτησή μου: 

 

Α.  Επισυνάπτω υπεύθυνη δήλωση, ότι: 
(α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα 
εκλογιμότητας κατά το άρθρο 19 του Ν. 4485/2017, και 
(β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου ασυμβίβαστα και 
δεν τελώ σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων μου 
κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει    
                                           (Σημειώστε με  ): 

 

 ΝΑΙ               ΟΧΙ             
 Β.   Επισυνάπτω αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-

τητας ή Διαβατηρίου  (Σημειώστε με  ): 
 

 ΝΑΙ             ΟΧΙ                          
             

                                Ο/η αιτών/-ούσα 
 
 
 

                             ___________________ 
                                         (υπογραφή)
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