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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, έχοντας
υπόψη:
1. Την περ. η του άρθρου 2, τις περ. β & γ της παρ. 3 και την παρ. 8 του άρθρου 15,
το άρθρο 19 και τις παρ. 2, 11 και το εδ. α της περ. α της παρ 13 του άρθρου 84
του Ν. 4485/2017 (114/Α΄/4-8-2017).
2. Τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 24 του Ν. 4009/2011 (195/Α΄/6-9-2011).
3. τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 6 του ν. 3861/2010 (Α΄112), «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 (123/Α΄/3-6-2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας-Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-
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Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ
Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ.
127/2013 (190/Α΄/16-9-2013) και το άρθρο 13 του Ν. 4521/2018 (38/Α΄/2-3-2018).
5. Την αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων «Ζητήματα οργάνων διοίκησης και ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄/114)».
6. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (3255/Β΄/15-9-2017) Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «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)».
7. Την αριθμ. 5133/31-07-2013 Απόφαση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1959/Β΄/12-82013) «Ένταξη Ε.Π., Ε.Τ.Π. και Π.Κ.Τ.Ε. των καταργουμένων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας».
8. Την αριθμ. 5161/01-08-2013 Απόφαση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1959/Β΄/12-82013) «Ένταξη Ε.Π. συγχωνευομένων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».
9. Το γεγονός ότι στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας δεν υπηρετούν μέλη Ε.Ε.Π.
10. Την αριθμ. 3691/18-6-2014 (ΑΔΑ: 6ΟΤΜ46914Κ-ΣΛ6) Διαπιστωτική Πράξη του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με την οποία ο κ. Γεώργιος Μπλάνας, Καθηγητής
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, διορίστηκε Διευθυντής
(νυν Κοσμήτορας) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
11. Το γεγονός ότι η τετραετής θητεία του υπηρετούντος Κοσμήτορα της Σ.Δ.Ο. λήγει
στις 31-08-2018,
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΟΥ Μ Ε

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Η θητεία είναι τριετής και αρχίζει 1 Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει 31 Αυγούστου 2021.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 3 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη από τις 10.00 έως τις
14.00.
1. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται: α) από το σύνολο των
μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και
β) από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
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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
(μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.)
2. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή Κοσμήτορα έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π.
πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας.
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 Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2)
θητείες συνολικά.
3. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται
υπογεγραμμένες στον Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, μέσω του
πρωτοκόλλου της Κοσμητείας, από 30 Μαΐου 2018 μέχρι και 4 Ιουνίου 2018 και έως
τις 14.00. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους
προσωπικά, ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ή ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση secry-sdo@teilar.gr .
Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται με δήλωση του υποψηφίου
(συνημμένα υποδείγματα) 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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την
έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του
υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στον Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλούνται από
την Κοσμητεία ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.
Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το
αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις
θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
4. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με
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απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας (παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017). Πρόεδρος της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος της. Η
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα των υποψηφίων - εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν
συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας - ανακηρύσσει τους
υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή
της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα των εκλογών,
το ανακοινώνει στην Κοσμητεία της Σχολής, το γνωστοποιεί στην ακαδημαϊκή
κοινότητα με την ανάρτηση σχετικού πίνακα στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος
και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι λεπτομέρειες για τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας ορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
5. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ενώπιον της
Εφορευτικής Επιτροπής σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.
Η εκλογή του Κοσμήτορα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει με
αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψήφιων. Οι εκλογείς σημειώνουν την
προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δίπλα από το
όνομά τους.
Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία
των έγκυρων ψήφων του σώματος εκλεκτόρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 19 και στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017.
Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή
επαναλαμβάνεται στις 4 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην παρ. 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 προκήρυξη να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον διαδικτυακό
τόπο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων της Σ.Δ.Ο..
Συνημμένα (2)
- Αίτηση υποψηφιότητας.
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-

Δήλωση μη ύπαρξης κωλυμάτων εκλογιμότητας, ασυμβίβαστου και αναστολής
καθηκόντων.

Ο Κοσμήτορας της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
*
Γεώργιος Μπλάνας
Καθηγητής

της

* Το πρωτότυπο με την υπογραφή του Κοσμήτορα της Σχολής βρίσκεται στο αρχείο
Σχολής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
1. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
2. Γραμματείες Τμημάτων της Σ.Δ.Ο. (για ανάρτηση στις ιστοσελίδες τους και στους
πίνακες ανακοινώσεων)
ΚΟΙΝ.: (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
1. Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
2. Δ/νση Διοικητικού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
3. Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών

- ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ (1) Αίτηση υποψηφιότητας.

ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ Σ.Δ.Ο.
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ …………………………………….

Υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για
το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής
ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………….. Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, σύμφωνα με την αριθμ.
ΒΑΘΜΙΔΑ ………………………………….. πρωτ.: 180/30-5-2018 προκήρυξη
εκλογών του Κοσμήτορα της Σ.Δ.Ο..
ΤΜΗΜΑ …………………………………….

Λάρισα ………………………………………

Ο/Η Αιτ….
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-ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ (2) Δήλωση μη ύπαρξης κωλυμάτων εκλογιμότητας, ασυμβίβαστου και
αναστολής καθηκόντων.

ΔΗΛΩΣΗ
Ο/Η υπογράφων …………………………………………………………………………………………..,
………………………………………………….. (αναγραφή βαθμίδας), μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος
………………………………………………………………………………. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, έχω υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Κοσμήτορα της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 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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