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Θ έ μ α : « Δ η μόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο
(2) αναπληρωματικών μελών Ε.Π. του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών
Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Δ.Ι.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π. & Ε.ΤΕ.Π. και του λοιπού βοηθητικού, ειδικού και
έκτακτου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού τ ο υ
Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας»
Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας έχοντας
υπόψη:
1. τη διάταξη του άρθρου 6 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220Α΄/3-11-2008),
2. τις διατάξεις του άρθρου 29 καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195Α΄/6-9-2011), όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την υπ΄αριθ. 6526/4-11-2014 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω14Σ46914Κ-17Μ), με θέμα
«Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Δ.Ι.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π. &
Ε.ΤΕ.Π. και του λοιπού βοηθητικού, ειδικού και έκτακτου διδακτικού – εκπαιδευτικού
προσωπικού»,
4. τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή
του Επίκουρου Καθηγητή, καθώς και στοιχεία των μελών Ε.Π. αναφορικά με θέματα
μακροχρόνιων αδειών – συνταξιοδοτήσεων σύμφωνα με το από 5-5-2017 έγγραφο
του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού του Ιδρύματος,

Ανακοινώνει
Ότι το Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
θα διενεργήσει δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο
(2) αναπληρωματικών μελών Ε.Π. που κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή, του
Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή για την ανασυγκρότηση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Δ.Ι.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π. & Ε.ΤΕ.Π. και του λοιπού
βοηθητικού, ειδικού και έκτακτου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, με θητεία έως
31-08-2018, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220Α΄/3-112008) που εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου
80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄/2011).
Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 11-5-2017 και ώρα 9:30 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.
Σημειώνεται ότι από την κλήρωση εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν με την ιδιότητά τους
ως μέλη της εν λόγω επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 160/2008, ήτοι:
Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
οι Αναπληρωτές Πρόεδροι του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και
οι Διευθυντές Σχολών, με τους αναπληρωτές τους.
Επίσης, από την κλήρωση εξαιρούνται τα μέλη Ε.Π.:
που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους μακρά άδεια,
που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης (1η ή 2η),
που είναι αποσπασμένα σε άλλη υπηρεσία.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και να
αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στα μέλη Ε.Π. του Ιδρύματος των
βαθμίδων Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
- Μέλη Ε.Π. του Ιδρύματος βαθμίδων Καθηγητή, Αναπλ. Καθηγητή, Επικ. Καθηγητή
Εσωτερική Διανομή
-

Δ/νση Διοικητικού
Σύλλογο Ε.Π.
Σύλλογο Ε.ΔΙ.Π.
Σύλλογο Ε.Τ.Ε.Π.

