ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λαμία:
29- 06- 2012
Αρ. πρωτ.: 185
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΣ: - Το Εκλεκτορικό Σώμα ανάδειξης
Προϊσταμένου Τμ. Νοσηλευτικής &
Προϊσταμένου Τμ. Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)
Δ/νση:

3ο χλμ. Π.Ε.Ο.
Λαμίας-Αθηνών
35 100 Λαμία
Πληροφορίες: Κυροχρήστος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 22310-60141
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης του Εκλεκτορικού Σώματος Τμήματος Νοσηλευτικής
και Φυσικοθεραπείας για έκφραση γνώμης, ακαδημαϊκού έτους 2012, για τον
ορισμό Προϊσταμένου- Αναπληρωτή του Τμήματος.»
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.83 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία
των Τ.Ε.Ι.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17.10.05
τ.Α΄)
2. τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.83 τ.Α΄) «Δομή και
λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις που
επήλθαν σ΄αυτό με το άρθρο 2 του Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18/16.2.94 τ.Α΄), με το άρθρο 1
του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/23.6.98 τ.Α΄), με το άρθρο 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ
114/11.6.01 τ.Α΄), με το άρθρο 5 του Ν. 3404/17-10-2005 (ΦΕΚ 260/17.10.05 τ.Α’) και με
το άρθρο 9 του Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41/27.02.06 τ.Α΄)
3. τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20.03.2007 τ.Α΄).
4. τις διατάξεις της αριθμ. Ε5/137582/06-12-05 (ΦΕΚ 1770/15.12.2005 τ.Α΄) Υπουργικής
Απόφασης «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας».
5. την Απόφαση Συμβουλίου ΣΕΥΠ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (αριθμ. Πρακτικού 104/21-09-11) με
την οποία ορίζεται ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΣΕΥΠ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για το
ακαδημαϊκό έτος 2011-12.
6. Την αριθμ. 102617/Ε5/31-7-08 (ΦΕΚ 351/ΤΥΟΔ/11-8-2008) Υπουργική Απόφαση με την
οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του κ.κ. Καρκάνη Σταύρου, ως Προέδρου των Τ.Ε.Ι.
Λαμίας, Κοντογεώργου Αθανάσιου, Τσιτσιπή Παναγιώτη & Γιόφτσου Γεωργίου ως
Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με θητεία που αρχίζει την 1-9-2008 και λήγει την 31-82012.
7. το αριθμ. πρωτ. 2294/08-06-12 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (γνωμοδότηση του Δικηγόρου
Κου Παρασκευουλάκου Ιωάννη ) για την διαδικασία έκφραση γνώμης, ακαδημαϊκού έτους
2012 για τον ορισμό Προϊσταμένων και αναπληρωτών Τμημάτων και Παραρτημάτων του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
ΚΑΛΕΙ
Το Εκλεκτορικό Σώμα ανάδειξης Προϊσταμένου και
Αναπληρωτή
του Τμήματος
Νοσηλευτικής & Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 στην
αίθουσα του Αμφιθεάτρου της ΣΕΥΠ, με σκοπό την έκφραση γνώμης για τον ορισμό
Προϊσταμένων των Τμημάτων Νοσηλευτικής & Φυσικοθεραπείας με θητεία από 01/09/12
έως 31/08/2014.
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Η Ψηφοφορία θα αρχίσει στις 12:00 μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 14:00 μ.μ.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκφραση γνώμης από την ψηφοφορία, η ψηφοφορία
θα επαναληφθεί την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.
Σημειώνουμε ότι,
1. ως Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Τμήματος μπορούν να οριστούν μέλη Ε.Π. βαθμίδας
Καθηγητή, ή Αναπληρωτή Καθηγητή που κατέχουν είτε τακτική είτε προσωποπαγή θέση.
Η σχετική πρόταση υποψηφιότητας κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μία εβδομάδα (
επτά ημερολογιακές ημέρες) πριν από την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δηλαδή οι
υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν μέσω πρωτοκόλλου της Σ.Ε.Υ.Π., το αργότερο
μέχρι και την Τετάρτη 04 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:30 μ.μ. Η δήλωση υποψηφιότητας
απορρίπτεται αν δεν εμπεριέχει ή δεν συνοδεύεται από ρητή διαβεβαίωση ότι δεν
συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του υποψηφίου και ότι, αν εκλεγεί, δεν
καταλαμβάνεται κατά το χρόνο της θητείας από το όριο ηλικίας για την έξοδο του από την
υπηρεσία.
2. σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μέλη Ε.Π. που επιθυμούν να ορισθούν σε θέση
Προϊσταμένου και Αναπληρωτή, το ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει όλα τα μέλη Ε.Π. του
Τμήματος που διαθέτουν τις προϋποθέσεις για ορισμό σε θέση Προϊσταμένου και
Αναπληρωτή.
3. το Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Τμήματος απαρτίζεται από
το σύνολο των μελών (1) Ε.Π., (2) Σπουδαστών & (3) Ε.Τ.Π. με τους συντελεστές
βαρύτητας 0.64516, 0.32259 & 0.03225 αντίστοιχα.
4. το ποσοστό των ψήφων (Π) που έλαβε κάθε υποψήφιος υπολογίζεται από το άθροισμα
των ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε ο υποψήφιος από καθεμιά κατηγορία
εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιασμένων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας
και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων.
Το ποσοστό Π του κάθε υποψηφίου υπολογίζεται ως εξής:

Π =

ψήφοι Ε.Π. που έλαβε ο συνδυασμός

Χ 0,64516 + ψήφοι σπουδαστών που έλαβε ο συνδυασμός Χ 0,32259

+
*σύνολο ψηφισάντων μελών Ε.Π.

ψήφοι Ε.Τ.Π. που έλαβε ο συνδυασμός

*σύνολο ψηφισάντων σπουδαστών

Χ 0,03225

*σύνολο ψηφισάντων Ε.Τ.Π.

*στο συνολικό αριθμό των ψήφων προσμετρούνται μόνο τα έγκυρα ψηφοδέλτια (λευκά
και άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη).

5. η έκφραση γνώμη θεωρείται ότι είναι υπέρ του υποψηφίου που θα συγκεντρώσει ποσοστό
ψήφων μεγαλύτερο του 50% (Π>0,50). Λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη για τον
σχηματισμό της πλειοψηφίας. Εάν κανένας υποψήφιος δε συγκεντρώσει κατά την πρώτη
ψηφοφορία ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 50%, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
μεταξύ των δύο πρώτων σε ποσοστό υποψηφίων.
6. στο ειδικό εκλεκτορικό σώμα Προϊσταμένου και Αναπληρωτή μπορούν να μετέχουν όσοι
απουσιάζουν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια, εφόσον το δηλώσουν
εγγράφως, το αργότερο μέχρι την ημέρα που λήγει η προθεσμία υποβολής
υποψηφιοτήτων, ενώ δεν μετέχουν όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των
καθηκόντων τους.
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Επίσης σημειώνουμε ότι :
η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται
με την αστυνομική τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο. Συνεπώς,
παρακαλούνται τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να προσέλθουν στην ψηφοφορία
προσκομίζοντας τα αναγκαία παραστατικά που θα αποδεικνύουν την ταυτότητα τους.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Ε.Π., Ε.Τ.Π., καθώς και όλοι οι
σπουδαστές του Τμήματος.
Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να εκδώσει και να παραδώσει στην Γραμματεία
της ΣΕΥΠ των κατάλογο των σπουδαστών του Τμήματος που θα αποτελέσει και τον
εκλογικό κατάλογο. Ο συγκεκριμένος κατάλογος να αναρτηθεί στο Πίνακα
ανακοινώσεων του Τμήματος.
Η Εφορευτική επιτροπή και ο κατάλογος των Μελών Ε.Π. , Ε.Τ.Π. & σπουδαστών θα
ανακοινωθεί με την ανακήρυξη των υποψηφίων.
Η πρόσκληση αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με ευθύνη της Γραμματείας του
Τμήματος Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας.
1.
2.
3.
4.
5.

Κοινοποίηση:
Όλα τα μέλη Ε.Π., Ε.Τ.Π.,
Σύλλογο Ε.Π. & Ε.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Σύλλογο Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Σύλλογο Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Συλλόγους Σπουδαστών

Εσωτερική διανομή:
1. Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
2. Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
3. Γεν. Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
4. Σχολές & Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
5. Πίνακα Ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
6. Ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της ΣΕΥΠ

Δρ. Λάζαρος Τσούσκας
Ιατρός Χειρουργός
Καθηγητής
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