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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

                               Λάρισα,  12-9-2014 

 

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΙ Θεσσαλίας 
Τ.Κ.: 41110 Λάρισα 
Πληροφορίες: Γ. Πουρνάρα 
Τηλέφωνο: 2410 684 412 
Fax: 2410 610 803 
Εmail: gram_symb@teilar.gr 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών 

εκπροσώπων α) των μελών του τακτικού Δ.Π.  β) των μελών Ε.Τ.E.Π. – 

Π.Κ.Τ.Ε. και γ) των μελών του Δ.Π. Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο» 

Λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Την υπ’ αριθμ.  ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684τ.Β΄) 
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/7-12-1988 (ΦΕΚ 876/7-12-88 τ.Β΄) 
3. Την υπ’ αριθμ. Φ37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ 562/Β/1990)  
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37.9/683/19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246/26-9-2001 τ.Β΄) 
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26τ.Α΄). 
6. Την υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ37.17/1102/οικ 14278/5-6-2014 με θέμα «Εκλογές αιρετών 

εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών». 
7. Το υπ’ αριθμ. 3788/20-6-2014 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας με θέμα 

«Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων α) των μελών του τακτικού Δ.Π. β) των 
μελών Ε.Τ.Π. – Π.Κ.Τ.Ε. και γ) των μελών του Δ.Π. Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο» 
με το οποίο ανακοινώθηκε ο πίνακας των εκλογέων και την υπ’ αριθμ.4727/31-7-2014 
απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας με θέμα «Οριστικοποίηση του πίνακα 
εκλογέων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του ΤΕΙ Θεσσαλίας 
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο». 

8. Την υπ’ αριθμ. 4313/11-7-2014 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας με θέμα 
«Πίνακας υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων α) των μελών του τακτικού Δ.Π., β) των 
μελών Ε.Τ.Π. – Π.Κ.Τ.Ε.» και γ) των μελών του Δ.Π. Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο» και την υπ’ αριθμ. 5230/11-9-2014 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας σχετικά με την οριστικοποίηση αυτών. 

9. Την υπ’ αριθμ. 5023/1-9-2014 απόφαση του Αναπλ. Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας με 
θέμα «Συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών» (ΑΔΑ: 7ΜΕΔ46914Κ-810) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5281/12-9-2014 απόφαση  του Προέδρου του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 708Ξ46914Κ-ΑΚΖ) 

10. Την υπ’ αριθμ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας για το 
διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. /02.05.2013, 

11. Την υπ’ αριθμ. 71888/Ε5/28.05.2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (με ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ), με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 

 

Αποφ ασί ζου με   
 

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων με τους 
αναπληρωτές τους για κάθε μία από τις εξής κατηγορίες προσωπικού:  
 



α) των μελών του τακτικού Δ.Π.  
β) των μελών του Δ.Π. Ι.Δ.Α.Χ. και 
γ) των μελών Ε.Τ.Ε.Π. – Π.Κ.Τ.Ε.  
με θητεία από 1-1-2015 έως 31-12-2016.  
 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 17 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και τις ώρες από 
9:00 μέχρι 13:00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην Υ.Α. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/7-12-1988 (ΦΕΚ 876/7-12-88 τ.Β΄),  υπ’ αριθμ. 
Φ37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ 562/Β/1990), υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37.9/683/19516/17-9-
2001 (ΦΕΚ 1246/26-9-2001 τ.Β΄) και  υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ37.17/1102/οικ 14278/5-6-2014 
αποφάσεις. 
Οι υποψήφιοι - σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5230/11-9-2014 απόφαση οριστικοποίησης των 
πινάκων υποψηφίων, του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας – είναι κατ’ αλφαβητική σειρά οι 
κάτωθι:  
 
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
1. Κωνσταντία Αστάρα 
2. Κωνσταντίνα Κρομμύδα 
3. Χρυσή Μητούση 
4. Απόστολος Ντόντας 
 
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ. 
1. Χρήστος Βασιλειάδης 
2. Δήμητρα Καρασίμου 
3. Καλλιόπη Σιώκη 
4. Κωνσταντίνος Τιβικέλης 
 
Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.E.Π. – Π.Κ.Τ.Ε.  
1. Καλλιόπη Γεωργαντζά 
2. Απόστολος Δολαπτσής 
3. Νίκη Ιωαννίδου 
4. Μαρίνα Λαμπρονίκου 
 

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. 
Οι υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας της Ιδρύματος ψηφίζουν με αλληλογραφία 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 της Υ.Α. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684τ.Β΄). 
Μπορούν όμως να ψηφίσουν αυτοπροσώπως αν το επιθυμούν. 
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. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι 
υπάλληλοι και να μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Οι υποψήφιοι ή 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 υποψηφίων, να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε 
άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 
684τ.Β΄).    
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
- Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού. 
- Σύλλογο Ε.Τ.E. Π. – Π.Κ.Τ.Ε.  
- Εφορευτικές Επιτροπές. 
- Μέλη τακτικού Δ.Π., Δ.Π. Ι.Δ.Α.Χ. και Ε.Τ.Ε.Π. – Π.Κ.Τ.Ε. (με e-mail) 
- Ιστότοπο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
 
 
 

          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
                  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 


