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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων 

των μελών τακτικού Δ.Π. και των μελών Δ.Π. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του Ν. 

4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’114) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 8 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ Α’38). 

2. 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), καθώς και τις παρ. 

4 & 9 του άρθρου 13 του Κεφ. Γ΄ του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚΑ’26) «Κύρωση Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», 

όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο άρθρο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α’51) «Σύστημα 

επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά 

κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και 

λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α’51) «Σύστημα 

επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά 

κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και 

λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 
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ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α’54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 

5. Τις διατάξεις της παρ. 13α του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

6. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 

αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και 

αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄/27-5-2016), 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».  

7. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112) «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 Α’254) 

«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και άλλες διατάξεις». 

8. Την υπ΄ αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ Β’684) Υ.Α. με θέμα «Τρόπος, 

διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα 

υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. 

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (Β’ 876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/ 165/30179/3-9-1990 (Β’562), 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (Β’1246) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-

11-2016 (Β’3794) υπουργικές αποφάσεις, και ειδικότερα το άρθρο 5 «Ανακήρυξη 

υποψηφίων» αυτής. 

9. Την υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ. 20881/11-06-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών 

εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών. 

10. Το υπ’ αρ. 3870/29-06-2018 έγγραφο του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θέμα 

«Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μελών του τακτικού Δ.Π. και των 

μελών του Δ.Π. Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο». 

11. Την υπ’ αρ. 4198/11-07-2018 απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με την οποία 

συντάχθηκαν αλφαβητικοί πίνακες υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων των μελών 

τακτικού Δ.Π. και των μελών Δ.Π. Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

12. Την υπ’ αρ. 4556/31-07-2018 απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με την οποία 

οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες εκλογέων. 

13. Την υπ’ αρ. 4752/30-08-2018 (ΑΔΑ: Ω7Μ946914Κ-7ΨΗ) απόφαση συγκρότησης 

εφορευτικών επιτροπών του Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας μετά από δημόσια κλήρωση 

που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4679/24-08-2018 ανακοίνωσή του. 

14. Την υπ’ αρ. 4952/11-09-2018 απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με την οποία 

οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών 

τακτικού Δ.Π. και Δ.Π. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δ.Π. 

του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.  

15. Την αρ. 201651/Ζ1/21-11-2017 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, σχετικά με την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) 

Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (ΦΕΚ 627/ΥΟΔΔ/28-11-2017). 
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Αποφασίζουμε   
 

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων με τους 

αναπληρωτές τους για κάθε μία από τις εξής κατηγορίες προσωπικού:  

α) των μελών του τακτικού Δ.Π. και 

β) των μελών του Δ.Π. Ι.Δ.Α.Χ.  

στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δ.Π. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 

Θεσσαλίας, με θητεία από 1-1-2019 έως 31-12-2020.  
 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 16 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και τις ώρες από 08:00 

μέχρι 14:00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην Υ.Α. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ Β’684/19-9-1988) όπως ισχύει. 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (παρ. 4 του άρθρου 2 της 

ως άνω Υ.Α.). 

Οι υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας της Ιδρύματος ψηφίζουν με 

αλληλογραφία κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 της Υ.Α. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-

1988 (ΦΕΚ Β’684/19-9-1988), όπως ισχύει. Το αντίστοιχο εκλογικό υλικό θα αποσταλεί στους 

προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2018. Οι υπάλληλοι 

όμως μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως αν το επιθυμούν. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε 

περίπτωση διπλοψηφίας ασκείται υποχρεωτικά η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης κατά του 

υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Κ.. 

Οι εκλογείς προσέρχονται να ψηφίσουν έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους 

ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα 

του δημοσίου τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου. Σε περίπτωση που δεν 

προσκομίζεται τέτοιο έγγραφο, ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του εκλογικού 

δικαιώματος μόνο εάν είναι γνωστός στα δύο τουλάχιστον μέλη της εφορευτικής επιτροπής. 

Οι υποψήφιοι - σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4952/11-09-2018 απόφαση οριστικοποίησης 

των πινάκων υποψηφίων του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – είναι κατ’ αλφαβητική σειρά 

οι κάτωθι:  
 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1. Μακκός Φώτιος 

2. Παλαιοχωρλίδης Ηλίας 

 

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ. 

1. Καρασίμου Δήμητρα 

2. Μακρή Θεοδώρα  

3. Τσίρκας Δημήτριος 

4. Τσιτσιβά Αλεξία 
 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να διορίσει από ένα αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή 

του. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου στον αντιπρόσωπο που 

παραδίδεται στην εφορευτική επιτροπή. Για τον διορισμό γίνεται μνεία στο βιβλίο 

πρακτικών της εκλογής. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους  πρέπει να είναι 

μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Οι 

υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποι τους (ή όταν αυτοί λείπουν, οι αναπληρωτές τους) έχουν το 

δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, να διατυπώνουν κάθε 

παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των 
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υποψηφίων, να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο 

δικαίωμα που επιτρέπεται σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α.    

 
 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 

 
 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Ηλεκτρονική αποστολή):  

- Μέλη τακτικού Δ.Π. & Δ.Π. Ι.Δ.Α.Χ.  

- Ηλέκτρα Παπαηλία, Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής για την κατηγορία του 

τακτικού Δ.Π. 

- Δήμητρα Μυταλούλη, Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής για την κατηγορία του Δ.Π. 

ΙΔΑΧ 

- Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού 

- Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών  

(Για ανάρτηση στον ιστότοπο και ηλεκτρονική αποστολή στα μέλη Δ.Π.) 
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