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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης
των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»
Η Προεδρία του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ Α΄195), με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 47 του Ν. 4025/2011
«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄228)
και με το άρθρο 2 του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159Α΄),
2. 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 Α΄123), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π. Δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄190),
3. την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/908/144145/Β2/2012 (ΦΕΚ Β΄3048) Υπουργική Απόφαση
«Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και σύστημα
ταξινομικής ψήφου»,
4. την υπ΄αριθ. 2672/12-05-2016 (ΑΔΑ: 7Ζ1Ο46914Κ-62Ε) Απόφαση του Προέδρου του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας «Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών
μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας»,
5. την υπ΄αριθ. 33/08-06-2016 Απόφαση της Προεδρίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σχετ. με την
μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών,
6. το υπ΄αριθ. 1/26-05-2016 πρακτικό της συνεδρίασης της Προεδρίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
θέμα «Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»,
7. την υπ΄αριθ. 34/08-06-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Ηλία Σάββα, Αναπληρωτή
Καθηγητή της Σ.Τ.ΕΦ.,
8. το υπ΄αριθ. 2/23-06-2016 πρακτικό της συνεδρίασης της Προεδρίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
θέμα «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης των
εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»,
9. την υπ΄αριθ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας για το
διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σύμφωνα με τον νόμο 4009/2011 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. /02.05.2013,

10. την υπ΄αριθ. 71888/Ε5/28.05.2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (με ΑΔΑ: ΒΕΧ49-8ΦΜ), με την οποία
διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας,

Αποφασίζουμε
I.

II.
III.
IV.

Ορίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας θα διεξαχθούν την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 σε ένα εκλογικό τμήμα, με
ευθύνη της Προεδρίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, η οποία θα εκτελεί και χρέη εφορευτικής
επιτροπής. Για την υποβοήθηση της οργάνωσης και διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει
εξουσιοδοτηθεί τριμελής επιτροπή, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 18/24-05-2016 απόφαση
της Προεδρίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Ως τόπος ψηφοφορίας ορίζεται η Αίθουσα Διαγωνισμών, στο ισόγειο του κεντρικού
κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 09:00 - 14:00, με δυνατότητα παράτασης
μιας ώρας, σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από το εκλογικό τμήμα.
Ο αριθμός των εκλόγιμων θέσεων είναι έξι (6) και ο τελικός αριθμός των υποψηφίων
είναι έντεκα (11) και συγκεκριμένα (κατά αλφαβητική σειρά):
Α/Α

V.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΣΧΟΛΗ

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Σ.Δ.Ο.

1

Ασπρίδης Γεώργιος

Μιχαήλ

2

Βλαχογιάννης Μιχαήλ

Αλέξανδρος

Καθηγητής

Σ.Τ.ΕΦ.

3

Ζαούτσος Στέφανος

Πολύμερος

Καθηγητής

Σ.Τ.ΕΦ.

4

Ζηλίδης Χρήστος

Δημήτριος

Καθηγητής

Σ.Ε.Υ.Π.

5

Θεοδοσίου Γεώργιος

Βασίλειος

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Σ.Δ.Ο.

6

Λαλάς Σταύρος

Ιωάννης

Καθηγητής

Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ.

7

Μαντάνης Γεώργιος

Ιγνάτιος

Καθηγητής

Σ.Τ.ΕΦ.

8

Μπάτης Νικόλαος

Θεόδωρος

Καθηγητής

Σ.Τ.ΕΦ.

9

Παπαχατζής Αλέξανδρος

Αχιλλέας

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ.

10

Προβίδας Ευθύμιος

Δημήτριος

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Σ.Τ.ΕΦ.

11

Σδρόλιας Λάμπρος

Γεώργιος

Καθηγητής

Σ.Δ.Ο.

Στο Ίδρυμα λειτουργούν τέσσερις (4) Σχολές:
Α) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.)
Β) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)
Γ) Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (Σ.ΤΕ.Γ. &
ΤΕ.Τ. & Δ.)
Δ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.)

VI.

VII.

Τα εσωτερικά μέλη ανά σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. α του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011.
Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των μελών Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με
ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση, δίπλα από το όνομα των υποψηφίων, της σειράς
προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής ψήφου).
Ο εκλογέας δηλώνει την προτίμηση του για τους υποψηφίους αναγράφοντας στην
πρώτη στήλη του πίνακα του ψηφοδελτίου τον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό με αφετηρία
τον αριθμό ένα (1). Με τον αριθμό ένα (1) δηλώνεται από τον εκλογέα η πρώτη
προτίμηση του για τον υποψήφιο, με τον αριθμό δύο (2) η δεύτερη και με τους
επόμενους διαδοχικούς και συνεχόμενους ακέραιους αριθμούς η αντίστοιχη
προτίμησή του. Η προτίμηση του εκλογέα πρέπει να αφορά τουλάχιστον έναν
υποψήφιο και δεν είναι υποχρεωτικό να τίθεται για όλους τους υποψηφίους. Δεν
επιτρέπεται να τίθεται από τον εκλογέα ο ίδιος αριθμός προτίμησης σε περισσότερους
του ενός υποψηφίους.
Ειδικότερα:
Έγκυρο θεωρείται ένα ψηφοδέλτιο:
Α) στο οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αριθμός ένα (1) δίπλα στο όνομα ενός
υποψηφίου (εντός της πρώτης στήλης του ψηφοδελτίου)
Β) με το οποίο δηλώνεται προτίμηση για περισσότερους του ενός υποψηφίους, μόνο
αν η αρίθμηση της σειράς προτίμησης του εκλογέα γίνεται με διαδοχικούς και
συνεχόμενους ακέραιους αριθμούς.
Άκυρο θεωρείται ένα ψηφοδέλτιο:
Α) στο οποίο δεν αναγράφεται αριθμός προτίμησης
Β) στο οποίο ο αριθμός προτίμησης δεν είναι εντός της 1ης στήλης του ψηφοδελτίου
Γ) στο οποίο τίθεται ο ίδιος αριθμός προτίμησης σε περισσότερους του ενός
υποψηφίους
Δ) οι ακέραιοι αριθμοί προτίμησης δεν είναι διαδοχικοί
Ε) αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 7
της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/908/144145/Β2/2012 Υ.Α.:
α) Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από αυτά
που ορίζονται ανωτέρω και με την απόφαση του οργάνου διενέργειας των εκλογών,
β) Αν δεν είναι έντυπο, καθώς και αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα
του διαφέρει, κατά τρόπο εμφανή από αυτά που ορίζονται ανωτέρω,
γ) Αν φέρει σε οποιαδήποτε πλευρά του διαγραφές, εγγραφές, λέξεις, φράσεις,
υπογραμμίσεις, στίγματα, ξύσματα, διορθώσεις ή άλλα σημεία που καθιστούν
αμφίβολο το περιεχόμενο του ή αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν
με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας,
δ) Αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ή
λευκά ψηφοδέλτια ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και αν βρεθεί σε
διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία. Αν
υπάρχουν σημειωμένα στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο που
περιέχεται σ` αυτόν είναι άκυρο, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω συνιστούν διακριτικά
γνωρίσματα που παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο της ψηφοφορίας.

VIII.

Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα και δεν λαμβάνουν μέρος στην
καταμέτρηση για την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος, ούτε για τον υπολογισμό
του εκλογικού μέτρου.
Ορίζουμε ότι τα ψηφοδέλτια θα είναι έντυπα, ορθογώνια, από λευκό χαρτί και θα
έχουν το μέγεθος χαρτιού Α4. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων θα είναι

IX.

X.

XI.

μαύρης απόχρωσης, ενώ τα λευκά ψηφοδέλτια θα έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα
έντυπα ψηφοδέλτια και θα προέρχονται από το ίδιο με αυτά χαρτί.
Οι εκλογικοί φάκελοι θα είναι ομοιόμορφοι από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης.
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο,
με βάση τον οποίο διενεργούνται οι εκλογές, ο οποίος οριστικοποιήθηκε με την
υπ΄αριθ. 3049/25-05-2016 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας και είναι
αναρτημένος στον Ιστότοπο του Ιδρύματος.
Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην
εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την
εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με βάση
το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο
προκύπτει η ταυτότητά τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην εφορευτική
επιτροπή.
Αν η ψηφοφορία δεν πραγματοποιηθεί ή δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο,
επαναλαμβάνεται την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, στον ίδιο χώρο.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄αριθ. 2672/12-05-2016 (ΑΔΑ: 7Ζ1Ο46914Κ-62Ε) Απόφαση του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας «Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των
εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας».
Η παρούσα να επιδοθεί σε όλα τα μέλη Ε.Π. με απόδειξη παραλαβής, να τοιχοκολληθεί σε
εμφανές σημείο του Ιδρύματος και να αναρτηθεί στο ειδικό τμήμα «Εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Θ» στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Μέλη Ε.Π.
(ενυπόγραφα & ηλεκτρονική αποστολή)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Προέδρου ΤΕΙ/Θ
- Σχολές/ Τμήματα ΤΕΙ/Θ
(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων)
- Διεύθυνση Διοικητικού
- Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών

