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Θέ μα:  « Δη μόσια κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών έτους 2017 του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας»  

 

Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας έχοντας 
υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,  

2. τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

3. την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540Β΄/7-11-2011) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό 
μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», 

4. την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 
(άρθρο 26 του Ν. 4024/2011), 

5. την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Διενέργεια 
της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» εγκυκλίους του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

6. την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: Εφαρμογή 
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

7. το υπ’ αριθ. 121/21-12-2016 πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ/Θ (3ο θέμα),  
8. το προσωπικό όλων των κατηγοριών (Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Δ.Π.) του Ιδρύματος 

που υπηρετεί στη Λάρισα σύμφωνα με το από 20-01-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Προσωπικού του ΤΕΙ/Θ, 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Ότι το Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας θα 
διενεργήσει δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη ετήσιων επιτροπών, ως 
ακολούθως:  



 

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
 

 Σύνθεση τριμελούς επιτροπής:  
Ένα (1) μέλος από τα μέλη των κατηγοριών (Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Π.Κ.Τ.Ε.) που 
υπηρετούν στη Λάρισα και δύο (2) μέλη του προσωπικού που ανήκουν στην κατηγορία Δ.Π. 
και υπηρετούν στη Λάρισα.  
 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΜ (ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για το έτος 2017) 
 

 Σύνθεση τριμελούς επιτροπής:  
Ένα (1) μέλος από τα μέλη των κατηγοριών (Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Π.Κ.Τ.Ε.) που 
υπηρετούν στη Λάρισα και δύο (2) μέλη του προσωπικού που ανήκουν στην κατηγορία Δ.Π. 
και υπηρετούν στη Λάρισα. 
 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 25-1-2016 και ώρα 9.00 π.μ., στο γραφείο του 
Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών (κτίριο Διοίκησης 1ος 
όροφος), ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που απαρτίζεται από τις κ.κ.: 
 

 Νασιούλα Ευανθία – Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού – ως πρόεδρο,  

 Πουρνάρα Γραμματή, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών 
Οργάνων και Επιτροπών – ως μέλος και  

 Μακρή Θεοδώρα – Υπάλληλο του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και 
Επιτροπών – ως μέλος.  

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 121/21-12-2016 απόφαση της Συνέλευσης (3ο θέμα), από την 
κλήρωση για τις επιτροπές εξαιρούνται οι ακόλουθοι: 1) Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 2) 
Αναπληρωτές Πρόεδροι του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 3) Διευθυντές Σχολών, 4) Μέλη του 
Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 5) Μέλη της Συνέλευσης (τακτικά και αναπληρωματικά) του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας, 6) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού, κ. Α. Καραγιάννης, ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας, κ. 
Φ. Μακκός και τα μέλη Δ.Π. που ασχολούνται με το αντικείμενο των Προμηθειών, κ. Α. 
Μπούτλα και κ. Κ. Τιβικέλης, 7) τα μέλη του προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 8) τα 
μέλη του προσωπικού που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, άλλου είδους μακρά άδεια 
(λ.χ. άδεια ανατροφής τέκνου) ή έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης (1η ή 2η), 9) τα 
μέλη του προσωπικού που είναι αποσπασμένα σε άλλη υπηρεσία.  
 

Σημειώνεται ότι κατά τη συγκρότηση των επιτροπών με απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας δύνανται – μετά από αίτησή τους - να εξαιρεθούν από τη συμμετοχή τους σε 
επιτροπή, τα μέλη του προσωπικού που υπήρξαν και κατά το προηγούμενο έτος μέλη της 
ίδιας επιτροπής ή υπήρξαν μέλη δύο ή και περισσότερων επιτροπών κατά το προηγούμενο 
έτος, εφόσον α) η συγκεκριμένη επιτροπή ή επιτροπές λειτούργησαν κατά το προηγούμενο 
έτος και β) υπάρχει στη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού που εντάσσεται στην εν λόγω 
κλήρωση ικανός αριθμός ατόμων. 
 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και να αποσταλεί 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για ενημέρωση όλων των μελών του Ιδρύματος. 

 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ  
 

Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 
 

- Μέλη του Ιδρύματος - Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Δ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & Π.Κ.Τ.Ε. 
 
Εσωτερική Διανομή 
 

- Δ/νση Οικονομικού 


