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Θέμα: «Τροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης προκήρυξης των εκλογών για την ανά-
δειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 153348/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών δια-
δικασιών για την  ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδει-
ξης 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. 

2. Την με αριθ. πρωτ. Φ.3.1/195/29-8-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου, «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.  ΗΠΕΙΡΟΥ». 

3. Το με αριθ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των 
Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114)». 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την τροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ως εξής:  

1. Προστίθεται εδάφιο, στο μέρος «Α. Υποψηφιότητες» στο σημείο που αναφέρεται ο τρόπος 
υποβολής των υποψηφίων κάτω από το εδάφιο «Επιστολικά…..», ως εξής: «Ηλεκτρονικά, στο 
email της Γραμματείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, secsdo@teiep.gr». 

2. Το τελευταίο εδάφιο στο μέρος «Α. Υποψηφιότητες», που αφορά στην παραίτηση των υπο-
ψηφίων, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψη-
φιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση 
του υποψηφίου η οποία απευθύνεται στην Κοσμήτορα της Σ.Δ.Ο.». 

3. Στο μέρος «Β. Εκλεκτορικό σώμα», το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου «δ», αντικαθίσταται 
ως εξής: «Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία του 
Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου και εγκρίνονται από τον Πρύτανη».  

4. Στο μέρος «Δ. Ψηφοφορία», στο πρώτο εδάφιο, το σημείο από «Ορίζουμε ως τόπο έως στην 
Ηγουμενίτσα», αντικαθίσταται ως εξής: «Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα καθορίσει το 
χώρο διενέργειας των εκλογών, τα εκλογικά τμήματα, το ιδιαίτερο κατάστημα ψηφοφορίας για 
κάθε εκλογικό τμήμα, καθώς και την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα». 

 

Ηγουμενίτσα   20-9-2017 

Αριθ. Πρωτ.:    Φ.3.1/229 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

(Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 
Ειρήνης &  Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα 
Φώτης Παπαγεωργίου 
2665049851               2665049882  
secsdo@teiep.gr 
www.sdo.teiep.gr  
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5. Στο τέλος του μέρους «Δ. Ψηφοφορία» προστίθεται μέρος «Ε.» ως εξής: 

«Ε. Ψηφοδέλτια-Εκλογικοί Κατάλογοι»  

«1. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί σε δια-
στάσεις που θα καθοριστούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Στα ψηφοδέλτια χρησι-
μοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Σε κάθε εκλογικό τμήμα διατίθενται από την 
οικεία εφορευτική επιτροπή στους εκλογείς και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία κατασκευάζονται 
από το ίδιο λευκό χαρτί και έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα λοιπά ψηφοδέλτια. 

2. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται 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». 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, της Σχολής και 
των Τμημάτων της Σ.Δ.Ο.. 

 

 

H Κοσμήτορας της Σχολής  

 

 

 

 Γεωργία Φουτσιτζή 

Καθηγήτρια 

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραμματεία Πρυτανείας 
2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και 
    Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
3. Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και 
     Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού 
4. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
5. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
6. Τμήμα Πληροφορικής και Δικτύων 
7. Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Δ.Ο.  του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου  
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