INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.01 12:24:04
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΗΡ146914Κ-ΣΞΗ
Λάρισα, 1-11-2017
Αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 5945

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
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: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
: 41110 Λάρισα
: Θ. Μακρή, Γ. Πουρνάρα
: 2410 684 489, 412
: 2410 610 803
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ΠΡΟΣ:
- Μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
(Ηλεκτρονική αποστολή)
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Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική
μορφή των Α.Ε.Ι.», 2 «Ορισμοί» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. Α΄) του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και 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),
2. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 17
«Γενική Συνέλευση Σχολής», 18 «Κοσμητεία», 21 «Συνέλευση Τμήματος», 24
«Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων» και τις παρ. 2, 11 και 12 του άρθρου 84
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» αυτού,
3. τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 29 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και
εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματος» του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 2 (ΜΕΡΟΣ Β) «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του
ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε
θέματα εκπαίδευσης», με την οποία παρατείνεται έως την 30η Νοεμβρίου 2017 η
θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που λήγει την 31η Αυγούστου 2017,
5. τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ
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254Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
6. την υπ΄ αρ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) εγκύκλιο του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των
Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)»,
7. την υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργική Απόφαση, με θέμα:
«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των
μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης
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)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 9 «Ανάδειξη
εκπροσώπων»,
8. την υπ΄ αρ. 4421/7-8-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (ΦΕΚ
417/Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2017) σχετικά με τον ορισμό του κ. Νικόλαου Μπάτη ως
αντικαταστάτη Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 2 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄78),

Προκηρύσσουμε
Εκλογές την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, για την ανάδειξη εκπροσώπων των
μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) για τη συγκρότηση των
συλλογικών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, από 1-12-2017.
Τυχόν, επαναληπτικές εκλογές θα διενεργηθούν την επόμενη μέρα, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
2017.
Θέσεις εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων
1. Ένας τακτικός εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του για τη Γενική Συνέλευση κάθε
Σχολής (Σ.Δ.Ο., Σ.Ε.Υ.Π., Σ.Τ.ΕΦ., Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ.), με διετή θητεία και
δυνατότητα επανεκλογής.
2. Ένας τακτικός εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του για την Κοσμητεία κάθε
Σχολής, με διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής.
3. Ένας τακτικός εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του για τη Συνέλευση κάθε
αυτοδύναμου Τμήματος, με ετήσια θητεία και δυνατότητα επανεκλογής.
4. Ένας τακτικός εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του για την Προσωρινή
Συνέλευση κάθε μη αυτοδύναμου Τμήματος, με ετήσια θητεία και δυνατότητα
επανεκλογής.
Η εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που
περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψήφιων εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. για κάθε
επιμέρους συλλογικό όργανο των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος όπως ανωτέρω. Οι
εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους
εκπροσώπους.
Α. Υποψηφιότητες
α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης
θέσης.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν την
υποψηφιότητά τους, αναγράφοντας για πιο συλλογικό όργανο θέτουν υποψηφιότητα,
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το αργότερο μέχρι 7 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, με έναν από τους
κάτωθι τρόπους:
 Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση
υπογεγραμμένης αίτησης στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Ισόγειο κτηρίου Διοίκησης).
 Επιστολικά, με συστημένη επιστολή προς τον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με την
ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», Π.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Κ. 41110,
Λάρισα.
 Ηλεκτρονικά (email) στη διεύθυνση: gram_symb@teilar.gr του Τμήματος
Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους, με γραπτή δήλωσή
τους, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη του Ιδρύματος έως την έναρξη της διαδικασίας
εκλογής. Οι δηλώσεις παραίτησης από την υποψηφιότητα πρωτοκολλούνται από το Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ώστε να προκύπτει η
ημερομηνία υποβολής τους. Με ευθύνη του Πρύτανη, ενημερώνεται αμελλητί η εφορευτική
επιτροπή για την υποβολή δήλωσης παραίτησης υποψηφίου.
Β. Εκλεκτορικό σώμα
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους,
με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και
τηρούνται από το Τμήμα Προσωπικού και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Οι
εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των
εκλογών, ήτοι Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, και παραδίδονται στην τριμελή εφορευτική
επιτροπή.
Γ. Ευθύνη διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της τριμελούς
εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος και
ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα της ψηφοφορίας.
Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους μέσα σε δύο
(2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. Με επιμέλεια της τριμελούς εφορευτικής
επιτροπής, αναρτώνται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος οι ως άνω
πίνακες των υποψηφίων εκπροσώπων.
Η τριμελής εφορευτική επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και
εκδίδει το αποτέλεσμα.
Δ. Ψηφοφορία
Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών
Ε.ΔΙ.Π. της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.
Η ψηφοφορία διεξάγεται με χωριστή κάλπη για την εκλογή των εκπροσώπων σε κάθε
συλλογικό όργανο της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.
Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα καθοριστεί από την
τριμελή εφορευτική επιτροπή.
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Σε περίπτωση που δεν εκλεγούν οι εκπρόσωποι, τα ανωτέρω συλλογικά όργανα θα
συγκροτηθούν χωρίς τους εκπροσώπους της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του
Ιδρύματος.

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-

Γραμματεία Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων
Σχολές και Τμήματα ΤΕΙ/Θ
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Προσωπικού
Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Σύλλογος μελών Ε.ΔΙ.Π.

