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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων». 

 

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

 

1. Το άρθρο 10 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότη-

τας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

2. Το Π.Δ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/Α/3-6-2013), «Μετονομασία Σχολής-Μετονομασία Τμήμα-τος-

Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολής-Συγκρότηση 

Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» 

3. Τη Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με αριθ. Φ.4/4782/31-7-2013 (ΦΕΚ 

Β΄2093) «Ένταξη μελών Ε.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. σε Τμήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα-

τος Ηπείρου». 

4. Την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2012 «Εγκύκλιο εφαρμογής του ν. 4009/2011 

όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4076/2012» του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού. 

5. Την με αριθ. Φ4/710/13-2-2014 Απόφαση Προέδρου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου «Τροποποίηση της υπ’ α-

ριθ. Φ.3/6202/1-11-2013 (ΦΕΚ 576/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./21-11-2013) πράξης εκλογής Κοσμήτορα στη 
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Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» ΦΕΚ 116/2014 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 

6. Την με αριθ. πρωτ. Φ.3/6747/27-11-2013 Απόφαση Προέδρου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου «Ορισμός Προέ-

δρου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπεί-

ρου». 

7. To άρθρο 35 του νόμου 4327/14-5-2015, ΦΕΚ 50/2015 τ.Α, «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτο-

βάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

8. Την με αριθ. πρωτ. 2890/9-7-2015 Απόφαση του Πρόεδρου Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου, «Παράταση θητείας 

των μονομελών οργάνων διοίκησης του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου». 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Α. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με έδρα την Ηγουμενίτσα. 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί  την 14η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 10:30 π.μ. έως 

13:30 μ.μ., με δυνατότητα παράτασης μιας (1) ώρας σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από 

το εκλογικό τμήμα.  Εάν δεν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για οποιονδήποτε λόγο, αυτή θα επανα-

ληφθεί την επόμενη ημέρα στον ίδιο χώρο,  την ίδια ώρα , με την ίδια εφορευτική επιτροπή. 

Β. Δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν μόνο οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή οι Αναπληρω-

τές Καθηγητές. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέχρι την 2α Οκτωβρίου 2015, ημέρα  Παρασκευή 

και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Η δήλωση 

υποψηφιότητας θα εμπεριέχει ρητή διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του 

υποψήφιου κατά την έννοια του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011. 

 Γ. Ορίζουμε ως τόπο λειτουργίας του εκλογικού τμήματος για την ανάδειξη Προέδρου, την αίθουσα 

συνεδριάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα. 

Δ. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν όλα τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος (δικαίωμα ψήφου έχουν και οι Καθη-

γητές Εφαρμογών, καθώς και όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια) που είναι εγγε-

γραμμένα  στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί 

κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από τη Γραμματεία της Σχολής και εγκρίνονται από το Διευθυ-

ντή της Σχολής. 

Ε. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θη-

τεία. Εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία ως ποσοστό των εγκύρων 

ψήφων των εκλογέων που ψήφισαν. Λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό 

της πλειοψηφίας.  

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία κατά την πρώτη 

ψηφοφορία, ή αν υπάρχει ισοψηφία, η  ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα  στον ίδιο 

χώρο, την ίδια ώρα, με την ίδια εφορευτική επιτροπή  μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους. Κατά την 

επαναληπτική ψηφοφορία εκλέγεται όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους και 
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σε περίπτωση νέας ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, κατά τη διάρκεια 

της οποίας μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων. 

ΣΤ. Οι εκλογείς προσέρχονται στην ψηφοφορία επιδεικνύοντας στην εφορευτική επιτροπή το δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους. 

 

H προκήρυξη αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με τη φροντίδα της γραμματείας του Τμήμα-

τος Διοίκησης Επιχειρήσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στους πίνακες ανα-

κοινώσεων του Τμήματος. 

 

 

 

 

H Διευθύντρια της Σχολής  

 

 

 

 
Γεωργία Φουτσιτζή 

Καθηγήτρια 
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