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ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΟΙ'ΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΙ'ΟΠΩΝ
ΔΙνση: 30 χλμ. Π.Ε.ο.

Λαμίας-Αθηνών
35100 Λαμία

Πληροφορίες: Ματσούκα Κωνσταντίνα
E-mail: tm-org@teiste.gr
Τηλέφωνο: 2231060116
FAX: 2231033945

προ.Σ:
- Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

- Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

- Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας

- Τμήμα Προσωπικού
κο.lΝ:
- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

- Συλλόγους μελών Δ.Ε.Π., Δ.Π.,
Ε.Τ.Ε.Π., Φοιτητών

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.1. Στερεάς Ελλάδας.»

ο. Πρύτανης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 «Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών» και τις

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 «Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων» του ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «ο.ργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 «Πρόεδρος Τμήματος» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114
Α') «ο.ργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις»,

3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίων Α' έως Ε'» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «ο.ργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

4. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 144363Il1/1-09-2017 (ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ)
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Ζητήματα
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α' 114),

5. την υπ' αριθμ. 153348Il1/15-09-2017 Υπουργική Απόφαση, με θέμα «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)>> (Φ.Ε.Κ. 3255 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ.
191014Il1/07-11-2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3969 Β'),
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6. Το Π.Δ. αριθμ 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ. ΑΊ5-6-2013), για τη συγχώνευση του ΤΕ.Ι.
Λαμίας και του ΤΕΙ. Χαλκίδας σε ΤΕΙ. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε το Π.Δ. αριθμ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/τ. ΑΊ16-9-2013),

7. Την απόφαση αριθμ 66/29-06-2016 στο ΦΕΚ 378/τ. ΥΟΔΔ/15-07-2016 για
διορισμό μετά από διαδικασία εκλογής του κ. Πέτρου Λάμψα, ως Πρόεδρου του
ΤΕΙ. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την Πράξη αριθμ 5/28-06-2016 (θέμα 10)
του Συμβουλίου Ιδρύματος,

8. Την αριθμ. 136019/l1/24-08-2016 (ΑΔΑ:652Η4653ΠΣ-Δ5Ν) Διαπιστωτική πράξη
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το
διορισμό του Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «Ορισμοί» και του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές
διατάξεις Κεφαλαίων Α' έως Ε'» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», καθώς και

10. το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας του Τμήματος
Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, μετά από την ανάληψη υπηρεσίας του νεοδιοριζόμενου μέλους Δ.Ε.Π.
του Τμήματος, διότι υπηρετούν σύνολο οκτώ (8) μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τρία
(3) μέλη ανήκουν στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και έχουν εγγραφεί
φοιτητές,

Αποφασίζει

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ.
Στερεάς Ελλάδας, με διετή θητεία, έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,
που θα διενεργηθούν την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.1. Στερεάς
Ελλάδας.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 10:00π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 13:00μ.μ.
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς

επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στον ίδιο χώρο τις
ίδιες ώρες και με τα ίδια μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται από την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και την
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 ..

Σημειώνουμε ότι,

1. Ως Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους
απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή
Καθηγητή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη
Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος.
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 θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη
συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί
πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται
η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4)
θητείες συνολικά.

2. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή
Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
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3. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή σε θέση Προέδρου ή
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση
υποψηφιότητας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Αυτοπροσώπως με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης, σύμφωνα με τα
επισυναπτόμενα υποδείγματα, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. στη Λαμία,
κτήριο Διοίκησης - ισόγειο - Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 30 χιλ. Π.Ε.ο. Λαμίας -
Αθηνών Τ.Κ. 35100 Λαμία (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22310-60108, 60152) ή
Με ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα,
υπογεγραμμένη με ψηφιακή υπογραφή στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. στη
Λαμία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tm-prot@teiste.gr
Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυναπτόμενα υποδείγματα)
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα

εκλογι μότητας.
Η αίτηση υποψηφιότητας, με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να έχουν κατατεθεί
στο Πρωτόκολλο, μέχρι και τις 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 ..
Η αίτηση υποψηφιότητας απορρίπτεται αν δεν εμπεριέχει ή δεν συνοδεύεται από
ρητή διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του υποψηφίου.

4. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διεξάγεται με
κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους.
Η εκλογή Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά
ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων
Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την
προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Προέδρους και για έναν μόνο
από τους υποψηφίους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

5. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23
του ν. 4485 (ΦΕΚ 114 Α'). Αν κανείς από τους υποψηφίους Προέδρους δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, ή σε περίπτωση
ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται την παράγραφο
8 του άρθρου 15 του ν. 4485 (ΦΕΚ 114 Α').
Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το
ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 8
του άρθρου 23 του ν. 4485 (ΦΕΚ 114 Α').

6. Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος Νοσηλευτικής απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Νοσηλευτικής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των
μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων),
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, δεν υπηρετούν
μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π ..
Σύμφωνα με τη ρύθμιση της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του
ν. 4485 (ΦΕΚ 114 Α'), που ισχύει και για την εκλογή Προέδρου και του
Αναπληρωτή Προέδρου, όπως αναφέρεται στη παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4485
(ΦΕΚ 114 Α'), 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.
Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο
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από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους. Συνεπώς, παρακαλούνται τα μέλη του
εκλεκτορικού σώματος να προσέλθουν στην ψηφοφορία προσκομίζοντας τα
αναγκαία παραστατικά που θα αποδεικνύουν την ταυτότητα τους.
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 την αρμόδια υπηρεσία
προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί
κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής
των εκλογών, δηλαδή την 22 Φεβρουαρίου 2018.

7. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση
του Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της
ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 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, ανακηρύσσει τους υποψηφίους
Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη
συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα
και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πρόσκληση αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες, σε ηλεκτρονική μορφή
από το Τμήμα Πρωτοκόλλου (Λαμία) και σε έντυπη μορφή με ευθύνη της Γραμματείας
του Τμήματος, προκειμένου να λάβουν γνώση.

Η παρούσα πρόσκληση, να αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι.
από το Τμήμα Πρωτοκόλλου (Λαμία), στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας από το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. και στο
Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από το Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων &
Επιτροπών.

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Πρύτανη
2. Αντιπρυτάνεις
3. ΔΙνση Διοικητικού - Οικονομικού
4. Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων &

Επιτροπών
5. Τμήμα Πρωτοκόλλου (Λαμία)
6. Κ.Υ.Τ.Ε.Π. για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του

Τ.Ε.Ι.

Ο Πρύτανης

~

ου :Γ.Ε:Ι; Στερεάς Ελλάδας

" ~. <Η-ί'Ι:" ,Ι; -
lJJ tF/,;,. .~ (1':' .,..... \ \
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, , , / Καθηγητής

~
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.
AJA Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΜΕΛΗ E.T.E.n.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

Α/Α
1. Δαμιανίδου Λουίζα του Κωνσταντίνου ΤΕ1
2. Κωνσταντίνου Γιαννούλα του Ευαγγέλου ΠΕ18
3. Στεργιοπούλου Ευσταθία του Γεωργίου ΤΕ1
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ΑΙΤΗΣΗ
Υποψηφιότητας για τη θέση του
Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας

του/της (όνομα - επώνυμο)

Όνομα πατέρα: .

Βαθμίδα: .

Τμήμα: .

ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητα για τη θέση
του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας».

Ημερομηνία: 2018

ΠΡΟΣ:
ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με την αίτησή μου, σας υποβάλλω
την υποψηφιότητά μου, για τη θέση
του Προέδρου του Τμήματος
Νοσηλευτικής της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με
έδρα τη Λαμία, με διετή θητεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114Α)

Ο Αιτών Ι Η Αιτούσα

Επισυνάπτω τα παρακάτω
δικαιολογητικά. σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή:
α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό μου
κωλύματα εκλογιμότητας.
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ΑΙΤΗΣΗ
Υποψηφιότητας για τη θέση του
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας

του/της (όνομα - επώνυμο)

Όνομα πατέρα: .

Βαθμίδα: .

Τμήμα: .

ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητα για τη θέση
του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας».

Ημερομηνία: 2018

ΠΡΟΣ:
ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΜΔΑΣ

Με την αίτησή μου, σας υποβάλλω
την υποψηφιότητά μου, για τη θέση
του Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με
έδρα τη Λαμία, με διετή θητεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α').

Ο Αιτών Ι Η Αιτούσα

Επισυνάπτω τα παρακάτω
δικαιολογητικά, σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή:
α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό μου
κωλύματα εκλογιμότητας.

7


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

