
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
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                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Λαμία, 16-05-2018 
Αρ. Πρωτ.219  

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ(Σ.Ε.Υ.Π.) 

 Ταχ. Δ/νση:3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 
35100 Λαμία  

Πληροφορίες: Κυροχρήστος Νικόλαος  
Τηλέφωνο 22310-60141 

ΠΡΟΣ: -Μέλη Εκλεκτορικού σώματος 
εκλογής Προέδρου του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας 

 
 
 
 
 

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

 
 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 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΄) «Οργάνωση 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΄) 
«Οργάνωση 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΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

4. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 144363/Ζ1/1-09-2017 (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. 153348/Ζ1/15-09-2017 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. 191014/Ζ1/07-11-2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3969 Β΄),   
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6. Το Π.Δ. αριθμ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ. Α΄/5-6-2013), για τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και 
του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 
Π.Δ. αριθμ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/τ. Α΄/16-9-2013),  

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 Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 
σύμφωνα με την Πράξη αριθμ. 5/28-06-2016 (θέμα 1ο) του Συμβουλίου Ιδρύματος, 

8. Την αριθμ. 136019/Ζ1/24-08-2016 (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» 

10.  Την αριθμ. 6866/24-11-17 Πράξη του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την  
       οποία ορίζει Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς   
       Ελλάδας  τον κ. Πουλή Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή  με θητεία  έως 31-08-2018 
 
 
 

                                                                 Αποφασίζουμε 

 

Προκηρύσσουμε εκλογές, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας, με θητεία δύο ακαδημαϊκών 
ετών , αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 και μέχρι στις 31/08/2020.    

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018. 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ : Η αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας 

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 12:00' και θα διαρκέσει μέχρι τις 14:00'. 

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκλογή Προέδρου στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας , από την ψηφοφορία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 7 
Ιουνίου 2018 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες. 
 

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 
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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 Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., 
Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.  

3. 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. 

4. 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΄).    

5. Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων), λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας 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 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. 

6. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον μία εβδομάδα 
(επτά ημερολογιακές ημέρες) πριν από την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δηλαδή οι 
υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν μέσω πρωτοκόλλου της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας , το 
αργότερο μέχρι την Τρίτη 29 Μαίου 2018 και ώρα 12:00. 
 

7. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας απορρίπτονται αν δεν συνοδεύονται με ρητές διαβεβαιώσεις 
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όλων των υποψηφίων ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους ασυμβίβαστα. 
8. Ηλεκτρονικές υποψηφιότητες είναι έγκυρες εφ' όσον θα υποβληθούν μέχρι τη παραπάνω 

ημερομηνία και ακολουθήσει παράλληλα και η έγγραφη κατάθεση της στο πρωτόκολλο της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας. 

Το Εκλεκτορικό Σώμα εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, απαρτίζεται 
από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος και εκλέγεται με άμεση, μυστική και 
καθολική ψηφοφορία, ως εξής: 

Α/ 
Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ 

1 Γιόφτσος Γεώργιος Καθηγητής 

2 Ζυγούρης Παναγιώτης Επικ. Καθηγητής 

3 Θεοδώρου Χρήστος Καθηγητής 
Εφαρμογών 

4 Κανελλόπουλος Ασημάκης Καθηγητής 
Εφαρμογών 

5 Καπρέλη Ελένη Καθηγήτρια 

6 Κορτιάνου Ελένη Αναπ. Καθηγήτρια 

7 Παράς Γεώργιος Καθηγητής 
Εφαρμογών 

8 Πουλής Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής 

9 Σακελλάρη Βασιλική Καθηγήτρια 

10 Σπανός Σάββας Καθηγητής 
Εφαρμογών 

11 Στριμπάκος Νικόλαος Καθηγητής 

12 Τρίγκας Παναγιώτης Καθηγητής 

Εφαρμογών 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

1 Αποστολόπουλος Σταύρος ΤΕ1 

2 Γώγου Βασιλική ΤΕ1 

3 Δασκαλόπουλος Γεώργιος ΤΕ1 

4 Κομιανού Λαμπρινή ΤΕ1 

5 Σούρλης Κωνσταντίνος ΠΕ18 

               ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

                 ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
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Η πρόσκληση αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με ευθύνη της Γραμματείας 
του Τμήματος. 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., & σπουδαστές 
2. Σύλλογο Δ.Ε.Π.  του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας     Ο Κοσμήτορας 
3. Σύλλογο Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας       της Σ.Ε.Υ.Π 
4. Σύλλογο Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας. 
5. Συλλόγους Σπουδαστών 
 
 

Εσωτερική διανομή:      Dr. Γεώργιος Γιόφτσος 
1. Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Καθηγητής                               Καθηγητής 
2. Αντιπρυτάνεις του   Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
3. Σχολές & Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
4. Πίνακα Ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
5. Ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
6. Πρόεδρο και Γραμματεία Τμήματος 
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