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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Εmail

: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
: 41110 Λάρισα
: Γ. Πουρνάρα
: 2410 684 412
: 2410 610 803
: gram_symb@teilar.gr

ΠΡΟΣ:
- Μέλη Ε.ΔΙ.Π.
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
(Ηλεκτρονική αποστολή)

Θέμα : «Ακύρωση εκλογικής διαδικασίας προκηρυχθείσας με την υπ’ αριθμ.
5945/1-11-2017 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των
μελών εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα συλλογικά
όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας »

ΑΠΟΦΑΣΗ
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 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
254Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
4. 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.

ΑΔΑ: ΨΛΨ546914Κ-ΩΔΝ
4485/2017 (Α΄114)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 9 «Ανάδειξη
εκπροσώπων»,
5. την υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ Β΄3969) Υπουργική Απόφαση, με θέμα :
«Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης 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)»,
6. την υπ’ αριθμ. 5945/1-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΡ146914Κ-ΣΞΗ) προκήρυξη εκλογών για
την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
7. 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),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ την εκλογική διαδικασία που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 5945/111-2017 προκήρυξη εκλογών για 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, λόγω της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.
191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017) η αρμοδιότητα προκήρυξης των
εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.
στα συλλογικά όργανα των Σχολών και των Τμημάτων ανήκει στον Κοσμήτορα και στον
Πρόεδρο του Τμήματος αναλόγως.

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.

