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       Λάρισα 6/3/ 2012  
 
       Αριθμ. Πρωτ. 54         
  
  
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                 (άρθρων 8 και 76 του Ν.4009/11) 

Ταχ. Δ/νση   : ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  411 10 ΛΑΡΙΣΑ                                                                                  
Πληροφορίες : Φ. Μακκός 
Τηλέφωνο     : 2410 684268 
FAX           : 2410 610803 

   
ΠΡΟΣ: 

 
 
ΚΟΙΝ:                                                                                                                                                                                                                                                        

e-mail            : fmakkos@teilar.gr  1. Υπ.Δ.Β.Μ.&Θ/ Δκός Τομέας 
Ανώτατης Εκπαίδευσης 
2. Συμβούλιο ΤΕΙ/Λ 
3. Συνέλευση ΤΕΙ/Λ 
4. Πίνακες ανακοινώσεων 

  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ  

ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

Ο Πρόεδρος της Τριµελούς Οργανωτικής Επιτροπής του ΤΕΙ Λάρισας που 

ορίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 127167/Ε5/4-11-2011 απόφαση  του Υπ. Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2497/4-11-

2011/τ.Β, και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2870/19-12-2011/τ.Β έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις των άρθρων 6, 8, 76 και της παρ. 22γ του άρθρου 80  του 

Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) «∆οµή,  λειτουργία,  διασφάλιση 

της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίησης των Α.Ε.Ι.»  

2. το πρακτικό Νο 12/5-3-2012 της Οργανωτικής Επιτροπής 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Καλούμε  κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την ανάδειξη 

του Προέδρου και των τριών (3) λοιπών εξωτερικών µελών του Συμβουλίου του 

ΤΕΙ Λάρισας.  

Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού µέλους είναι η ευρεία αναγνώριση 

του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες, η διάκρισή του στην 

κοινωνική, οικονομική, πολιτική ή πολιτιστική ζωή σε εθνικό ή σε διεθνές 

επίπεδο και η γνώση και εμπειρία από θέση ευθύνης.  

Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά µέλη πρόσωπα τα οποία είχαν 

οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή µε σκοπό το κέρδος µε το ίδρυμα την 
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τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου ΤΕΙ.  

Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά µέλη του Συμβουλίου εκλέγονται 

χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά µέλη,  µε φανερή ψηφοφορία και 

πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των εσωτερικών µελών. Αν δεν 

επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε µία 

εβδομάδα,  οπότε και απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των 

εσωτερικών µελών.   

Ο κάθε υποψήφιος θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση είτε ως Πρόεδρος, 

είτε ως µέλος είτε και για τα δύο.  

Σε κάθε περίπτωση ο κάθε υποψήφιος θα μπορεί να καταλάβει µόνο µία 

θέση και για αυτό αρχικά θα κριθούν οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου και 

στη συνέχεια τα λοιπά µέλη.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Αίτηση, στην οποία θα δηλώνεται η υποψηφιότητα ως Πρόεδρος ή µέλος 

ή και τα δύο.  

2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.  

3. Αντίγραφο Αστυνομικού  Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.  

4. Γενικά κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.  

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, μετά την εκλογή του υποψηφίου, θα 

αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας:  

Α. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική 

υποχρέωση, σύμφωνα µε την ∆ΙΑ∆Π/Α/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/τΒ΄/27-6-

2007) κοινή Υ.Α. 

Το κώλυμα της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για 

πολίτες κράτους–  µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή της αλλοδαπής),  για τους 

οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα.  

Β.. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Νομικής χρήσης, σύμφωνα µε την 

∆ΙΑ∆Π/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ1551/τΒ΄/23-10-2006) κοινή Υ.Α. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα. Το αυτό ισχύει 

και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά,  τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από 

νόμιμες μεταφράσεις.  

Οι πολίτες των κρατών -  µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή αλλοδαπής)  

οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου 

ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας ∆΄ επιπέδου από το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,  από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 

και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.  

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί µε όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 

στο Γραφείο της Γραμματείας της Οργανωτικής Επιτροπής (υπεύθυνος Φώτης 

ΑΔΑ: Β44146914Κ-ΚΑΝ



3 

 

Μακκός) στο κτίριο Διοίκησης του ΤΕΙ Λάρισας μέχρι και 3/4/2012, κατά τις 

ώρες 09:00 π.µ. έως και 13:00 µ.µ.  

Περίληψη της πρόσκληση θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες 

του Νομού Λάρισας,  σε µία (1) τοπική εφημερίδα του Νομού Καρδίτσας, σε µία 

(1) τοπική εφημερίδα του Νομού Τρικάλων, σε µία (1)  τοπική εφημερίδα του 

Νομού Μαγνησίας, σε μια (1) τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και σε δύο 

(2)  Αθηναϊκές πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, ενώ το πλήρες κείμενο της 

πρόσκλησης θα αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις στην κεντρική ιστοσελίδα 

(www.teilar.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.  

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 2410684268 

(Γραµµατέας  της Οργανωτικής Επιτροπής: Φ. Μακκός.) 
 

                                                                                             Ο Πρόεδρος  

                                                                               της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

 

 

                                                                                  Δημήτριος Τασιόπουλος 

                                                                                     Ομότιμος Καθηγητής 
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