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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου 
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. 

 
 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας 
έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «Ορισμοί», της παρ. 1 του άρθρου 11 «Αυτοδυναμία 
Τμημάτων και Σχολών», του άρθρου 23 «Πρόεδρος Τμήματος», της παρ. 3 του άρθρου 
24 «Όργανα μη αυτοδύναμων τμημάτων», των περ. β και γ της παρ. 3 και της παρ. 8 του 
άρθρου 15 «Πρύτανης- Αντιπρυτάνεις» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1, 2 & 4 του άρθρου 24 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) 
«Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων» 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 122/τ.Α΄), «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 (Α΄254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και άλλες διατάξεις» 

4. Το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία 
Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ.127/2013 (ΦΕΚ 190/τ.Α΄) 

5. το γεγονός ότι στο Τμήμα Νοσηλευτικής δεν υπηρετούν μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π. 
6. τη με αρ. 144363/Ζ1/01-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄)», 

7. την με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) 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 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄)», 
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8. την με αρ. πρωτ. 6697/29-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΕΕ46914Κ-ΟΦΧ) Απόφαση της Συγκλήτου 
του Τ.Ε.Ι. «Ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του μη αυτοδύναμου 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. και συγκρότηση της προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος» με την οποία ορίζεται η κ. Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Καθηγήτρια πρώτης 
βαθμίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής ως Πρόεδρος και ο κ. Πετρωτός Κωνσταντίνος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ως Αναπληρωτή 
Πρόεδρος του μη αυτοδύναμου Τμήματος Νοσηλευτικής, αμφότεροι με θητεία από 1-
12-2017 έως 30-11-2019 

9. το αρ. πρωτ. 4131/10-7-2018 έγγραφο του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με θέμα 
«Διαδικασία εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και συγκρότηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος» με το οποίο διαπιστώνεται η αυτοδυναμία του Τμήματος 
Τεχνολογίας Νοσηλευτικής μετά τον διορισμό της κ. Φωτεινής Μάλλη σε μόνιμη τακτική 
θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρώτριας Καθηγήτριας (ΦΕΚ 669/τ.Γ΄ /11-6-2018) και την 
ανάληψη υπηρεσίας στις 9-7-2018 

10. την με αρ. πρωτ. 7459 /21-12-2017 (ΑΔΑ6ΜΝΔ46914Κ-Ω6Η) Πράξη του Προέδρου του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σχετικά με την εκλογή του κ. ζηλίδη Χρήστου στο αξίωμα του 
Κοσμήτορα  της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 717/29-12-2017) 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

 

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής 

της Σχολής Τεχνολογίας Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 

 

Η θητεία είναι διετής και αρχίζει 1 Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει 31 Αυγούστου 2020.  

 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 7 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και από 10:00 έως 12:00 

π.μ. 

 

1. Εκλεκτορικό Σώμα 
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται:  

α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) 

από το σύνολο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

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 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (δεύτερη ομάδα). 

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 από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και παραδίδονται στην Κ.Ε.Ε.  

 

2. Υποψηφιότητες 
Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή 

Προέδρου έχουν μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή του 

οικείου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει 

υποψηφιότητα και Επίκουρος.  
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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. 

Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής 

Πρόεδρος ορίζονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του 

Επίκουρου.  

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. 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, υποβάλουν την 

υποψηφιότητά τους στον Κοσμήτορα, από 11 έως 13 Ιουλίου 2018 και μέχρι τις 14:00, με έναν 

από τους παρακάτω τρόπους: 

 
 Αυτοπροσώπως με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στη Γραμματεία της Σχολής. 
 Ηλεκτρονικά (email) στη διεύθυνση της Γραμματεία της Σχολής: secry-seyp@teilar.gr  

 

 Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται με δήλωση του υποψηφίου (συνημμένο 

υπόδειγμα) ότι δεν τελεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2  και 4 του άρθρου 24  του Ν. 4009/2011. 

Ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει την ανωτέρω δήλωση με την αίτηση υποψηφιότητάς του. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της 

διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου που απευθύνεται 

στον Κοσμήτορα της Σχολής και πρωτοκολλείται από τη Γραμματεία της Σχολής ώστε να 

προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Με ευθύνη της Γραμματείας ενημερώνεται αμελλητί η 

Κ.Ε.Ε. για την υποβολή δήλωσης παραίτησης υποψηφίου. 

 Ο  υποψήφιος που θα εκλεγεί Πρόεδρος του 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. Ευθύνη διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής (3) Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με 

απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον  πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της 

ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής.  

Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος της.  

 Η Κ.Ε.Ε. εκτελεί χρέη Εφορευτικής Επιτροπής όταν οι εκλογές διενεργούνται σε ένα 
εκλογικό τμήμα. 
 Η Κ.Ε.Ε., 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 και ανακηρύσσει τους υποψηφίους 

Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 

συγκρότησή της. Με επιμέλεια της Κ.Ε.Ε. αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

οι ως άνω πίνακες των υποψηφίων. 

 Η Κ.Ε.Ε. οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το 

αποτέλεσμα. 
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4. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά 
ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των 
υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. 

 Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τον Πρόεδρο 

και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.  

 Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους 

Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το 

όνομά τους.  

 Για την εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου χρησιμοποιούνται δύο κάλπες. 

Θεωρούνται άκυρα τα ψηφοδέλτια που αφορούν στην εκλογή Προέδρου Τμήματος, τα οποία 

ανευρίσκονται στην κάλπη για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου και αντιστρόφως. 

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα καθοριστεί από 

την Κ.Ε.Ε. 

 

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την 

απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων του σώματος εκλεκτόρων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο εδ. α της παρ. 8, στην παρ. 3 και στην παρ. 9 του άρθρου 23 και στην περ. β της 

παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017. 

 Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η 

εκλογή επαναλαμβάνεται, στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες, στις 8 Αυγούστου 2018, ημέρα 

Τρίτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 8 και στην παρ. 9 του άρθρου 23 και στην 

παράγραφο 8 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017. 

Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 

ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων. 

 

 Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον διαδικτυακό τόπο 

του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 

Συνημμένα (2)                                           
- Αίτηση υποψηφιότητας  
- Δήλωση μη ύπαρξης κωλυμάτων εκλογιμότητας, ασυμβίβαστου και αναστολής 

καθηκόντων  
 

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

 
 
 

Χρήστος Ζηλίδης 
Καθηγητής 

 
 

 
 
Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία της Σχολής. 
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Εσωτερική διανομή (ηλεκτρονική αποστολή): 

- Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής 
- Τμήμα Νοσηλευτικής 

 

 

Κοινοποίηση (ηλεκτρονική αποστολή): 

- Γραφείο Πρύτανη-Αντιπρυτάνεων 
- Δ/νση Διοικητικού: 

 Τμήμα Προσωπικού 

 Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών 
- Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών 
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ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Υ.Π.. 

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΟΝΟΜΑ  

 

………………………………………. 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ   

 

……………………………………… 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ  

 

………………………………….. 

 

Υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για το αξίωμα 

του: 

- Προέδρου ή   
- Αναπληρωτή Προέδρου  

 

του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας, σύμφωνα με την αρ. 237/10-7-2018 

προκήρυξη εκλογών του Κοσμήτορα της Σχολής. 

Επισυνάπτω την απαιτούμενη δήλωση. 

 

 

 

 

Λάρισα ………………………………… 

 

 

 

 

                         Ο/Η Αιτ…… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

                  

Ο/Η υπογράφων/ουσα  ……………………………..………………………………………………………..…,  

………………………………………………….. (αναγραφή βαθμίδας), μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, έχω υποβάλει 
υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου / Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 

Δηλώνω  

Α) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου ασυμβίβαστα και δεν τελώ σε αναστολή 
άσκησης των καθηκόντων μου,  κατά το άρθρο 24 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 4009/2011, 

Β) ότι δεν αποχωρώ από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου 
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας, κατά την περ. β της παρ. 1 
του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017. 

 

 

Λάρισα, ……………                                                                          Ο/Η Δηλ…… 

 

                                            

                                                                                                    

…..……..…………………..     
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