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ΘΕΜΑ: «Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος στο Συμβούλιο και στη Συνέλευση του ΤΕΙ
Θεσσαλίας»
Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας έχοντας υπόψη
τις διατάξεις της παρ. 9 και της περ. ε της παρ. 19 του άρθρου 8, καθώς και τις διατάξεις των
άρθρων 28, 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος σε Γενική Συνέλευση,
την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, ώρα 11:00, στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων του πρώτου
ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου Διοίκησης, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.
2. Ορισμός Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών.
3. Διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος στο Συμβούλιο και στη Συνέλευση του ΤΕΙ
Θεσσαλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους αυτοπροσώπως ή με
συστημένη επιστολή στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
(με την ένδειξη «Υποβολή υποψηφιότητας για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στο
Συμβούλιο / στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας», Π.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Κ. 41110,
Λάρισα), έως την Παρασκευή 27/5/2016, ώρα 14:00.
Ο ονομαστικός κατάλογος, που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ψηφοφορία, θα εκδοθεί από
το Τμήμα Προσωπικού και θα παραδοθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος την ημέρα της
Γενικής Συνέλευσης στην αντίστοιχη τριμελή εφορευτική επιτροπή που θα οριστεί από τη Γ.Σ.
για τη διενέργεια των εκλογών.

Διευκρινίζουμε ότι:
Α) Για το Συμβούλιο εκλέγεται ένας εκπρόσωπος, με τον αναπληρωτή του, στις συνεδριάσεις
του οποίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν
ζητήματα της κατηγορίας τους.
Β) Για τη Συνέλευση εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος, με τον αναπληρωτή του, με διετή θητεία,
χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, στις συνεδριάσεις της οποίας συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου,
όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της κατηγορίας τους.
Η ανάδειξη θα γίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού.
Οι εκλογείς προσέρχονται στην ψηφοφορία επιδεικνύοντας στην εφορευτική επιτροπή το
δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η
ταυτότητά τους.
Επισημαίνεται ότι η ανακοίνωση των εκλεγέντων θα πρέπει να συνοδεύεται με το
πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών.
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