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Ζ πεληακειήο Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα
ηελ αλάδεημε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξόλνηαο (.Δ.Τ.Π.) ηνπ
Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ΄αξ. 7132/12-12-2017 (ΑΓΑ: 6ΣΤΦ46914ΚΘ2Γ) απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζήκεξα 15-122017, εκέξα Παξαζθεπή θαη 12:00 κ.β ζην Γξαθείν ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, θαο
Κνηξώηζηνπ Δπαγγειίαο, ύζηεξα από ηελ 14-12-2017 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.
θ. Δπαγγειίαο Κνηξώηζηνπ, κε κνλαδηθό ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
- Καζνξηζκόο ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ γηα ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ
Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξόλνηαο (.Δ.Τ.Π.) ηνπ Σ.Δ.Η.
Θεζζαιίαο.
Δπί πέληε (5) κειώλ παξεπξίζθνληαη όινη θαη ζπγθεθξηκέλα νη:
Παπόνηερ:
1. Κνηξώηζηνπ Δπαγγειία, Καζεγήηξηα πξώηεο βαζκίδαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηεο
.Δ.Τ.Π., υρ Ππόεδπορ
2. Παπατσάλλνπ Άγγεινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ
ηεο .Δ.Τ.Π.
3. Παπαζαλαζίνπ Ησάλλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηεο
.Δ.Τ.Π.
4. Παξαιίθαο Θενδόζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηεο
.Δ.Τ.Π.
5. Σζάξαο Κσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηεο
.Δ.Τ.Π.
Απόνηερ:
Καλείο
Υξέε Γξακκαηέα αζθεί ε θα Μάιακα Γέζπνηλα
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ε Πξόεδξνο θ. Δ. Κνηξώηζηνπ θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Καθοπιζμόρ ηεσνικών λεπηομεπειών για ηην εκλογική διαδικαζία ανάδειξηρ ηος
Κοζμήηοπα ηηρ σολήρ Επαγγελμάηυν Τγείαρ & Ππόνοιαρ (.Ε.Τ.Π.) ηος Σ.Ε.Ι.
Θεζζαλίαρ.
1η ζελ. ηος απιθ. 2/15-12-2017 ππακηικού ζςνεδπίαζηρ ηηρ Κ.Ε.Ε.

Ζ πεληακειήο Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή (Κ.Δ.Δ.), κεηά από εθηελή δηαινγηθή
ζπδήηεζε, έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 «Κοζμήηοπαρ» (ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ – ΚΔΦ. Γ΄) ηνπ λ.
4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114) «Οπγάνυζη και λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ
για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ»,
2. ηελ ππ΄ αξ. 153348/Ε1/15-9-2017 (ΦΔΚ Β΄3255) Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα:
«Τπόπορ διεξαγυγήρ ηυν εκλογικών διαδικαζιών για ηην ανάδειξη ηυν μονοππόζυπυν
οπγάνυν ηυν Α.Ε.Ι. και διαδικαζία οπιζμού και ανάδειξηρ εκπποζώπυν ηυν μελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ηυν διοικηηικών ςπαλλήλυν και ηυν θοιηηηών ζηα ζςλλογικά
όπγανα ηυν Α.Ε.Ι. καηά ηην ππώηη εθαπμογή ηος ν. 4485/2017 (Α΄114)»,
3. ηελ ππ΄ αξ. 6892/6-12-2017 (ΑΓΑ: Χ67Ξ46914Κ-Ξ0Ρ) πξνθήξπμε εθινγώλ γηα ηελ
αλάδεημε Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο (.Δ.Τ.Π.) ηνπ
Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο,
4. ην ππ΄ αξ. 7304/14-12-2017 έγγξαθν ηνπ Πξύηαλε ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, κε ην νπνίν
θνηλνπνηήζεθε ε ππ΄ αξ. 7008/11-12-2017 απόθαζή ηνπ, ζρεη. κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ γηα ηε δηελέξγεηα εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο
.Δ.Τ.Π. ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο,
5. ην ππ΄ αξ. 1/14-12-2017 πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Κ.Δ.Δ., κε κνλαδηθό ζέκα
«Εξέηαζη εκλογιμόηηηαρ και ανακήπςξη ηος μοναδικού ςποτήθιος Κοζμήηοπα ηηρ
Σ.Ε.Υ.Π. ηος Τ.Ε.Ι. Θεζζαλίαρ»,
6. ηελ ππ΄αξ. 7132/12-12-2017 (ΑΓΑ: 6ΣΤΦ46914Κ-Θ2Γ) απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ Σ.Δ.Η.
Θεζζαιίαο, κε ζέκα: «Οπιζμόρ πενηαμελούρ Κενηπικήρ Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ για ηιρ
εκλογέρ ανάδειξηρ ηος Κοζμήηοπα ηηρ Σσολήρ Επαγγελμάηυν Υγείαρ & Ππόνοιαρ
(Σ.Ε.Υ.Π.) ηος Τ.Ε.Ι. Θεζζαλίαρ»,

αποφασίζει ομόφωνα
ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ γηα ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ
Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξόλνηαο (.Δ.Τ.Π.) ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο,
σο αθνινύζσο:
I. Οξίδνπκε όηη νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο .Δ.Τ.Π. ηνπ Σ.Δ.Η.
Θεζζαιίαο ζα δηεμαρζνύλ κε θάιπε ηελ Σεηάπηη 20-12-2017 ζε έλα εθινγηθό ηκήκα, κε
επζύλε ηεο πεληακεινύο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (Κ..Δ.Δ.), ε νπνία ζα εθηειεί θαη
ρξέε εθνξεπηηθήο επηηξνπήο.
II. Χο ηόπνο ςεθνθνξίαο νξίδεηαη ην γξαθείν ηεο Πξνέδξνπ, ζηνλ πξώην όξνθν ηνπ λένπ
θηηξίνπ ηεο ΔΤΠ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο.
III. Ζ ςεθνθνξία ζα δηεμαρζεί θαηά ηηο ώξεο 09:00 – 13:00, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κηαο
ώξαο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ςεθνθόξνη έμσ από ην εθινγηθό ηκήκα.
IV. ε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο κε θάιπε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο
παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4485/2017, απηή ζα δηεμαρζεί ηελ αθξηβώο επόκελε εξγάζηκε
εκέξα, ήηνη ηελ 21 Γεθεκβξίνπ 2017 εκέξα Πέκπηε, κε ώξα έλαξμεο ςεθνθνξίαο ηελ 09:00
π.κ. θαη ιήμε ζηηο 13:00, ζηνλ ίδην ρώξν.
V. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ειεθηξνληθήο
ςήθνπ - θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4485/2017 - απηή
ζα θαζνξηζζεί κε απόθαζε ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (θαηά ηα εηδηθόηεξα
νξηδόκελα ζηελ ππ΄ αξ. 159165/Ε1/25-9-2017 Τ.Α.).
2η ζελ. ηος απιθ. 2/15-12-2017 ππακηικού ζςνεδπίαζηρ ηηρ Κ.Ε.Ε.

VI. Ο θ. Εειίδεο Υξήζηνο αλαθεξύρζεθε κνλαδηθόο ππνςήθηνο γηα ην αμίσκα ηνπ
Κνζκήηνξα ηεο .Δ.Τ.Π., ζύκθσλα κε ην ππ΄ αξ. 1/14-12-2017 πξαθηηθό ηεο Κ.Δ.Δ.
VII. Σν εθινγηθό δηθαίσκα αζθνύλ κόλν όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο
θαηαιόγνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηελεξγνύληαη νη εθινγέο θαη νη νπνίνη νξηζηηθνπνηήζεθαλ
κε ηελ ππ΄ αξ. 7008/11-12-2017 απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ Σ.Δ.Η. θαη είλαη αλαξηεκέλνη ζηνλ
Ηζηόηνπν ηνπ Ηδξύκαηνο.
VIII. Ζ ςεθνθνξία δηεμάγεηαη ελώπηνλ ηεο Κ.Δ.Δ. κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθήο θάιπεο γηα θάζε
νκάδα εθιεθηόξσλ.
Σν ζώκα εθιεθηόξσλ γηα ηελ εθινγή Κνζκήηνξα ηεο .Δ.Τ.Π. απαξηίδεηαη:
α) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ Γ.Δ.Π. ηεο νηθείαο ρνιήο (πξώηε νκάδα εθιεθηόξσλ) θαη
β) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ Δ.Σ.Δ.Π. ηεο νηθείαο ρνιήο (δεύηεξε νκάδα εθιεθηόξσλ).
IX. Οη εθινγείο πξνζέξρνληαη ζην θαηάζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ
εθνξεπηηθή επηηξνπή, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπο θαη επαιεζεύεη ηελ εγγξαθή
ηνπο ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν. Ζ αλαγλώξηζε ησλ εθινγέσλ γίλεηαη κε βάζε ην δειηίν ηεο
αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιιν δεκόζην έγγξαθν από ην νπνίν πξνθύπηεη ε ηαπηόηεηα ηνπο,
ην νπνίν νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή. Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή
παξαδίδεη ζηνλ εθινγέα ηα ςεθνδέιηηα (ςεθνδέιηην ππνςεθίνπ θαη ιεπθό ςεθνδέιηην) καδί
κε ηνλ εθινγηθό θάθειν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη κνλνγξάθεηαη από ηνλ πξόεδξν ηεο, θαηά
ην ρξόλν πνπ παξαδίδεηαη ζηνλ εθινγέα.
Οη εθινγείο απνζύξνληαη θαη ςεθίδνπλ ζε ηδηαίηεξν ρώξν πνπ δηαθπιάζζεη ηε κπζηηθόηεηα
ηεο ςεθνθνξίαο θαη έρεη δηακνξθσζεί θαηάιιεια γηα ην ζθνπό απηό κε επζύλε ηεο νηθείαο
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Οη εθινγείο θιείλνπλ νη ίδηνη ηνλ εθινγηθό θάθειν θαη ηνλ ξίρλνπλ
ηδηνρείξσο ζηελ νηθεία θάιπε, παξνπζία ηεο πξνέδξνπ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο.
X. Οξίδνπκε όηη ηα ςεθνδέιηηα ζα είλαη έληππα, νξζνγώληα, από ιεπθό ραξηί θαη ζα έρνπλ
ην κέγεζνο ραξηηνύ Α4. Ζ εθηύπσζε ησλ εληύπσλ ςεθνδειηίσλ ζα είλαη καύξεο απόρξσζεο,
ελώ ηα ιεπθά ςεθνδέιηηα ζα έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ηα έληππα ςεθνδέιηηα θαη ζα
πξνέξρνληαη από ην ίδην κε απηά ραξηί (βλ. ςπόδειγμα τηθοδεληίυν).

ΦΗΦΟΔΕΛΣΙΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΛΟΓΖ ΚΟΜΖΣΟΡΑ ΣΖ
.Δ.Τ.Π. ΣΟΤ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΗΑ

ΕΖΛΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ Γεκεηξίνπ

Υπόδειγμα τηθοδεληίυν (εκλογήρ Κοζμήηοπα, λεςκό)

Οη εθινγηθνί θάθεινη ζα είλαη από αδηαθαλέο ραξηί, ιεπθήο απόρξσζεο γηα ηελ πξώηε νκάδα
εθιεθηόξσλ θαη γαιάδηαο απόρξσζεο γηα ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο δεύηεξεο νκάδαο
εθιεθηόξσλ.
XI. Γηα ηελ θαηακέηξεζε θαη ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ εθαξκόδνληαη όζα νξίδνληαη ζην άξζξν
6 ηεο ππ΄ αξ. 153348/Ε1/15-9-2017 Τ.Α.
Ειδικόηεπα:
3η ζελ. ηος απιθ. 2/15-12-2017 ππακηικού ζςνεδπίαζηρ ηηρ Κ.Ε.Ε.


Έγκςπο ζεσξείηαη έλα ςεθνδέιηην ζην νπνίν είηε αλαγξάθεηαη έλαο ζηαπξόο
πξνηίκεζεο δίπια από ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ππνςεθίνπ, αξηζηεξά ή δεμηά απηνύ, κε
κειάλη καύξεο ή γαιάδηαο απόρξσζεο ή ησλ ίδησλ απνρξώζεσλ είηε δελ αλαγξάθεηαη
ζηαπξόο πξνηίκεζεο.

Άκςπο ζεσξείηαη έλα ςεθνδέιηην θαηόπηλ απόθαζεο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζηηο
αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
α) Αλ έρεη ζρήκα, δηαζηάζεηο ή κνξθή πνπ δηαθέξνπλ, θαηά ηξόπν εκθαλή, από απηά πνπ
νξίδνληαη αλσηέξσ.
β) Αλ δελ είλαη έληππν, θαζώο θαη αλ έρεη ηππσζεί ζε ραξηί ή κε κειάλη πνπ ην ρξώκα ηνπ
δηαθέξεη θαηά ηξόπν εκθαλή από απηά πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ.
γ) Αλ θέξεη ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ δηαγξαθέο, εγγξαθέο, ιέμεηο, θξάζεηο,
ππνγξακκίζεηο, ζηίγκαηα, μύζκαηα, δηνξζώζεηο ή άιια ζεκεία πνπ θαζηζηνύλ ακθίβνιν ην
πεξηερόκελν ηνπ ή απνηεινύλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ παξαβηάδνπλ κε ηξόπν πξνθαλή
ην απόξξεην ηεο ςεθνθνξίαο.
δ) Αλ θέξεη πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ή θέξεη ζηαπξό άιιεο
απόρξσζεο πέξα ηεο επηηξεπόκελεο.
ε) Αλ βξεζεί ζηνλ ίδην θάθειν καδί κε έλα ή πεξηζζόηεξα άιια έγθπξα ή άθπξα ή ιεπθά
ςεθνδέιηηα ή καδί κε νπνηνδήπνηε άιιν πιηθό, θαζώο θαη αλ βξεζεί ζε δηαθνξεηηθό θάθειν
από απηνύο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ςεθνθνξία. Αλ ππάξρνπλ ζεκεησκέλα ζην
θάθειν ζηίγκαηα, ζεκεία ή ιέμεηο, ην ςεθνδέιηην πνπ πεξηέρεηαη ζ΄ απηόλ είλαη άθπξν,
εθόζνλ θξηζεί όηη ηα παξαπάλσ ζπληζηνύλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ παξαβηάδνπλ
πξνδήισο ην απόξξεην ηεο ςεθνθνξίαο.
ζη) Αλ βξεζεί ζε δηαθνξεηηθή θάιπε από ηελ πξνβιεπόκελε (ανάλογα με ηην ομάδα
εκλεκηόπυν).
ημειώνεηαι όηι ηα λεςκά τηθοδέληια δεν πποζμεηπώνηαι ζηα έγκςπα και δεν
λαμβάνοςν μέπορ ζηην καηαμέηπηζη για ηην εξαγυγή ηος εκλογικού αποηελέζμαηορ.
XII. Ο αξηζκόο ησλ έγθπξσλ ςήθσλ πνπ ιακβάλεη ν ππνςήθηνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ
παξαθάησ επηκέξνπο ζπλόισλ:
α) ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ησλ κειώλ ηεο πξώηεο νκάδαο εθιεθηόξσλ πνπ ςήθηζαλ ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην θαη
β) ησλ κειώλ ηεο πξώηεο νκάδαο εθιεθηόξσλ πνιιαπιαζηαδόκελνπ κε ηνλ αξηζκό
ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ησλ κειώλ ηεο δεύηεξεο νκάδαο εθιεθηόξσλ πνπ ςήθηζαλ ην
ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην, πνιιαπιαζηαδόκελνπ κε 0,2 θαη δηαηξνύκελνπ κε ην ζπλνιηθό
αξηζκό ησλ κειώλ ηεο δεύηεξεο νκάδαο εθιεθηόξσλ.
εκεηώλεηαη όηη ν κνλαδηθόο ππνςήθηνο εθιέγεηαη αλ ζπγθεληξώζεη ηνπιάρηζηνλ ην 1/3
ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ηεο πξώηεο νκάδαο εθιεθηόξσλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ
19 ηνπ λ. 4485/2017.
ηελ ππ΄ αξ. 153348/Ε1/15-9-2017 (ΦΔΚ Β΄3255) Τπνπξγηθή Απόθαζε ξπζκίδνληαη ηα
εηδηθόηεξα ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο.
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ΄ αξ. 6892/6-12-2017 (ΑΓΑ: Χ67Ξ46914Κ-Ξ0Ρ) πξνθήξπμε
εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο
(.Δ.Τ.Π.) ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο,
Ζ παξνύζα απόθαζε λα απνζηαιεί κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηα κέιε Γ.Δ.Π. θαη
Δ.Σ.Δ.Π. ηεο .Δ.Τ.Π ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, λα ηνηρνθνιιεζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο νηθείαο
ρνιήο θαη λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ηδξύκαηνο.
4η ζελ. ηος απιθ. 2/15-12-2017 ππακηικού ζςνεδπίαζηρ ηηρ Κ.Ε.Ε.

ην ζεκείν απηό, κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Σα κέιε δηάβαζαλ ην πξαθηηθό θαη ππέγξαςαλ όπσο παξαθάησ:
Η Ππόεδπορ

Σα μέλη

Δπαγγειία Κνηξώηζηνπ

Παπατσάλλνπ Άγγεινο

Παπαζαλαζίνπ Ησάλλα

Παξαιίθαο Θενδόζηνο

Σζάξαο Κσλζηαληίλνο

5η ζελ. ηος απιθ. 2/15-12-2017 ππακηικού ζςνεδπίαζηρ ηηρ Κ.Ε.Ε.

