
 
 
                                                          
 
                                                                 Ψαχνά   4-6-2018 
                                                                 Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 257   
 
 
 
 
 
 

 ΠΡΟΣ: Μέλη Κεντρικής  Εφορευτικής Επιτροπής  
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας  

 ΚΟΙΝ: Όπως φαίνεται στο Πίνακα αποδεκτών 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα  της  

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
  
 
Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19, την παρ. 8 και τις περ. β’ & γ’ της παρ. 3 του άρθρου 15 
και τις παρ. 2 & 11 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις». 

2. 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 Iδρυμάτων», 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. 

3. Το Π.Δ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ. Α΄/5-6-2013) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. 
Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας-Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση Τμήματος-Συγχώνευση 
Σχολών-Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας».  

4. Την υπ’ αριθμ. 7699/18-12-2015 Διαπιστωτική Πράξη  του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 942/28-12-15 τ.Υ.ΟΔ.Δ σχετικά με το 
διορισμό του κ. Γεωργίου Θάνου βαθμίδας καθηγητή του Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στην θέση του  Διευθυντή της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας σε συνέχεια της απόφασης αρ. 6643/13-11-2015 του 
Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας , για την προκήρυξη εκλογών ανάδειξης 
Κοσμήτορα /Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας με τετραετή θητεία, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 έως και το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-18. 

 
ΕΛ        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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5. Την Αρ. 144363/Ζ1/1.9.2017 (ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των 
Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν.4485/2017 (Α΄ 114)».  

6. Την με αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΑΔΑ : 6ΓΔΨ4653ΠΣ-7ΑΨ) Υπουργική Απόφαση 
«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων 
οργάνων 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)», 
ΦΕΚ 3255/Β΄/2017, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 
Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017).  

7. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 
254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

8. Την αριθμ.159165/Ζ1/25-9-2017 Υ.Α.(ΦΕΚ 3453/Β΄/4-10-2017) «Διαδικασία 

ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής 

διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του 

άρθ.15 του Ν.4485/2017». 

9. Την υπ. αρ. 7110/5-12-2017 Διαπιστωτική Πράξη  του Πρύτανη του ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας συμπλήρωσης ορίου ηλικίας  με την οποία διαπιστώνεται ότι ο κ. Θάνος 

Γεώργιος του Αθανασίου , μόνιμο μέλος ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή σε τακτική θέση 

του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας   συμπληρώνει μέσα το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 το 67ο έτος της ηλικίας 

του και θα αποχωρήσει αυτοδίκαια από την υπηρεσία του στις 31-8-2018 

10. Το υπ’ αριθμ. ΣΔΟ 221/14-5-2018 έγγραφο προς τα Τμήματα της ΣΔΟ, για την 

κοινοποίηση του σχετικού εκλογικού καταλόγου 

11. Το υπ’ αριθμ. ΛΟΧΡΗ 883/16-5-2018 έγγραφο του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής  με την κοινοποίηση  του σχετικού εκλογικού καταλόγου. 

12. Το υπ’ αριθμ. ΣΕ 431/15-5-2018 έγγραφο του Τμήματος  Διοίκησης Συστημάτων 

Εφοδιασμού με την κοινοποίηση  του σχετικού εκλογικού καταλόγου. 

13. Το υπ’ αριθμ. ΔΕ 234/17-5-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με 

την κοινοποίηση  του σχετικού εκλογικού καταλόγου. 

14. Το υπ’ αριθμ. ΕΜΔ 87/14-5-2018 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης 

με την κοινοποίηση  του σχετικού εκλογικού καταλόγου. 

15. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΕ 551/14-5-2018 έγγραφο του Τμήματος ΔΟΕΠΤΜ  με την 

κοινοποίηση  του σχετικού εκλογικού καταλόγου. 
16. Την υπ’ αριθμ. ΣΔΟ 238/22-5-2018 Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα  της  

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
 

 
Αποφασίζουμε 

Ορίζουμε Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα  
της  Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας  ως εξής: 

 



Τακτικά μέλη:  

1. Ταμαρέση Άννα Καθηγήτρια Εφαρμογών  
2. Γκέκας Νικόλαος Καθηγητής  Εφαρμογών 
3. Παπάρα Ελένη  Καθηγήτρια Εφαρμογών 
4. Οικονομόπουλος Αναστάσιος Καθηγητής  Εφαρμογών 
5. Ξαρχά Ελένη Καθηγήτρια Εφαρμογών 

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

       1.    Ντούρμας Σπύρος Καθηγητής  Εφαρμογών 
       2.    Μακρυγιαννάκης Γεώργιος  Καθηγητής  Εφαρμογών 

3.    Νομπιλάκη Αικατερίνη Καθηγήτρια εφαρμογών 
4.    Καρπετά Αικατερίνη     Καθηγήτρια εφαρμογών 
5.    Λάλλος Χρήστος            Καθηγητής εφαρμογών 

 
 
 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

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 . 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο 
μέλος Δ.Ε.Π.. 

Η Κ.Ε.Ε. εκτελεί χρέη εφορευτικής επιτροπής όταν οι εκλογές διενεργούνται σε ένα εκλογικό 
τμήμα. Στην περίπτωση που οι εκλογές διενεργούνται σε περισσότερα εκλογικά τμήματα, η 
Κ.Ε.Ε. ορίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του οικείου 
ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, για κάθε εκλογικό τμήμα. Τα μέλη των 
εφορευτικών επιτροπών που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο αναπληρώνονται από 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, 
εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, 
καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας.  

Ανακηρύσσει τους υποψηφίους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 
συγκρότησή της.  Η πράξη ανακήρυξης των υποψηφίων αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα 
του Ιδρύματος με ευθύνη της ΚΕΕ.  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το 
αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη 
εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 Δ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική με κάλπη.  

Για την εκλογή χρησιμοποιούνται έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί σε 
διαστάσεις που θα καθοριστούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Στα ψηφοδέλτια 
χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης.  

Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους 



υποψηφίους Κοσμήτορες και δίπλα από το όνομά του. 

Για την εκλογή χρησιμοποιούνται δύο κάλπες, ομοιόμορφοι εκλογικοί φάκελοι από 
αδιαφανές χαρτί, λευκής απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και γαλάζιας 
απόχρωσης για το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων του εκλεκτορικού σώματος.  

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

Οι λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ρυθμίζονται: 

 
Α. Με την με αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΑΔΑ : 6ΓΔΨ4653ΠΣ-7ΑΨ) Υπουργική Απόφαση 
«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων 
οργάνων 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)», ΦΕΚ 3255/Β΄/2017, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017).  
 
Β. Με την υπ’ αριθμ. 159165/Ζ1/25-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3453/Β΄/4-10-2017) «Διαδικασία 
ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με 
ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθ.15 του 
Ν.4485/2017». 

 

 Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ 

Οι έγκυρες ψήφοι που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος υπολογίζονται με τον εξής αλγόριθμο: 
 

Ψ = Α +     
(Σ x Β x 0,2) 

                                             Γ 

Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγόριθμου, νοείται ως: Ψ: ο αριθμός των έγκυρων που 
έλαβε ο κάθε υποψήφιος, Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος 
από τα μέλη της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων, Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας 
εκλεκτόρων (ήτοι των μελών Δ.Ε.Π.), Β: ο αριθμός των έγκυρων που έλαβε ο κάθε 
υποψήφιος από τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων, Γ: το σύνολο 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. 

Μετά το πέρας της καταμέτρησης, η εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος 
συντάσσει πρακτικό (πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων εκλογικού τμήματος), 
αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στους υποψηφίους, τους αντιπροσώπους των 
υποψηφίων ή τους αναπληρωτές τους, εφόσον το ζητήσουν, ακόμη και πριν από την 
παράδοση του πρακτικού στην Κ.Ε.Ε. στην περίπτωση που η εκλογή διεξάγεται σε 
περισσότερα εκλογικά τμήματα.  

Στην τελευταία περίπτωση, η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στη συνέχεια τα 
ψηφοδέλτια, τους φακέλους, το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και το πρακτικό καταμέτρησης 
στην Κ.Ε.Ε., προκειμένου να διενεργηθεί από αυτήν ενιαία καταμέτρηση. Για την παράδοση 
- παραλαβή των ψηφοδελτίων και του εν γένει εκλογικού υλικού συντάσσεται από την 



οικεία εφορευτική επιτροπή πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής 
αυτής και τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.. 
 
Η Κ.Ε.Ε. καταμετρά όλα τα ψηφοδέλτια που της παραδίδονται από τα εκλογικά τμήματα 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια, αριθμεί εκ νέου ενιαία τα 
ψηφοδέλτια ανά ομάδα εκλεκτόρων με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών και 
προχωρεί στη διαλογή των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια κατά την αρίθμηση τους, 
μονογράφονται από τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε. και αναγράφεται επί αυτών η ένδειξη «Κ.Ε.Ε.», 
με την οποία δηλώνεται ότι το ψηφοδέλτιο καταμετρήθηκε από την επιτροπή αυτή. 

Οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την εκλογική διαδικασία, ρυθμίζεται από την Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα, με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), την με 
αριθ. 153348/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄3255) και τις κείμενες διατάξεις. 
 
Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας είναι: 
 
ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
       Μέλη Ε.Π.       
1 Παπαδόγγονας Θεόδωρος Καθηγητής 
2 Θάνος Γεώργιος Καθηγητής 
3 Πάντα Μαρία Καθηγήτρια 
4 Ταλιαδούρος Σπυρίδων Καθηγητής 
5 Κούρτης Παναγιώτης Αναπληρωτής καθηγητής 
6 Σφακιανάκης Γεώργιος Αναπληρωτής καθηγητής 
7 Μαγκούτας Αναστάσιος Αναπληρωτής καθηγητής 
8 Τσιτσάκης Χρήστος Επίκουρος καθηγητής 
9 Βασιλειάδης Λάμπρος Επίκουρος καθηγητής 
10 Ταμαρέση Άννα Καθηγήτρια εφαρμογών 
11 Μακρυγιαννάκης Γεώργιος Καθηγητής εφαρμογών 
12 Γκέκας Νικόλαος, Καθηγητής εφαρμογών 
13 Παπάρα Ελένη Καθηγήτρια εφαρμογών 
14 Οικονομόπουλος Αναστάσιος Καθηγητής εφαρμογών 
   
 Μέλη ΕΤΕΠ  
1 Καρκαντελίδης Χαράλαμπος  
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
1. Τριβέλλας Παναγιώτης                                              Καθηγητής 
2. Ρεκλείτης Παναγιώτης                                               Καθηγητής 
3. Αρσένος Παναγιώτης                                                 Καθηγητής 
4. Μαρινάγη Αικατερίνη                                                Καθηγήτρια 
5. Μασούρος Χρήστος                                                   Αναπληρωτής καθηγητής 
6.  Τσουλφάς Ιωάννης                                                    Επίκουρος καθηγητής 
7   Σπυριούνη Σταυριανή                                               Καθηγήτρια εφαρμογών 
8.  Λάλλος Χρήστος                                                         Καθηγητής εφαρμογών 
9.  Νομπιλάκη Αικατερίνη                                               Καθηγήτρια εφαρμογών 
10. Αλεξίου Σπύρος                                                          Καθηγητής εφαρμογών 
 
 Μέλη ΕΤΕΠ 
1.  Τζιφή Μαρία 
2.  Γιανναδάκης Γεώργιος   



 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 Μέλη Ε.Π.       
 1.   Ξαρχά Ελένη                                                        Καθηγήτρια εφαρμογών       
   Μέλη ΕΤΕΠ 
1.   Σκυφτός Κυριάκος  
2.   Κένιγκ Δέσποινα  
 
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
  Μέλη Ε.Π.       
1.   Γιαλιτάκη Αικατερίνη                                     Αναπληρώτρια καθηγήτρια 
2.   Σακελλάρης Κωνσταντίνος                            Καθηγητής  εφαρμογών 
  Μέλη ΕΤΕΠ 
1.   Σιαφάκας Ηλίας  
 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΕΠΤΜ 
Μέλη Ε.Π.       
1.  Μενεγάκη Αγγελική                                         Αναπληρώτρια καθηγήτρια 
2.  Καρπετά Αικατερίνη                                         Καθηγήτρια εφαρμογών 
3 . Ντουρμας Σπύρος                                             Καθηγητής εφαρμογών 
4.  Φτούλη Άννα                                                     Καθηγήτρια εφαρμογών 
 
                                                                                            O Κοσμήτορας  
                                                                της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
 
 
               
                              (Υπογραφή)* 
                                        Γεώργιος Θάνος  
 
*Το πρωτότυπο υπογεγραμμένο έγγραφο υπάρχει στο αρχείο της Γραμματείας της 
Κοσμητείας Διοίκησης και Οικονομίας  
 
Πίνακας αποδεκτών: 
Α) Γραφείο Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   
     Αντιπρυτάνεις  Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
B) Πρόεδρους   και Γραμματείες   Τμημάτων      
Γ) Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   
Δ) Πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 

  
 

           
 

 
 

 
 
 



 


