
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Α.Π. 3788 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

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

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

  Λάρισα,     20/6/2014 

 

 

 
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 

  

 

 

 

ΘΕΜΑ: 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. 

 

Σχετικές διατάξεις:  
α) την υπ’ αριθμ.  ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684τ.Β΄) 
β) την υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/7-12-1988 (ΦΕΚ 876/7-12-88 τ.Β΄) 
γ) την υπ’ αριθμ. Φ37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ 562/Β/1990) και  
δ) την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37.9/683/19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246/26-9-2001 τ.Β΄) 
ε) την υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ37.17/1102/οικ 14278/5-6-2014  
 
Σύμφωνα με τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα στοιχεία που μας 
κοινοποιήθηκαν από το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού (σύμφωνα με το 
από 19/6/2014 έγγραφό του), σας α να κοι νώνουμε  πί να κα  ε κλογέ ων , για την 
εκλογή 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 Ε.Τ.Π. – Π.Κ.Τ.Ε. και  
γ) των μελών του Δ.Π. Ι.Δ.Α.Χ.  
με θητεία από 1-1-2015 έως 31-12-2016.  
 

Αιτήσεις των εκλογέων να συμπεριληφθούν στον ανωτέρω πίνακα, καθώς και για να 
διορθωθεί κάθε στοιχείο της εγγραφής τους είναι δυνατό να υποβληθούν στο Τμήμα 
Διεκπεραίωσης και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
3 της Α.Π. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703 (ΦΕΚ 684/19-9-1988) μέσα σε χρονικό περιθώριο 7 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης της παρούσας στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
Επίσης, τυχόν ενστάσεις για τη διαγραφή κάποιου από τον πίνακα εκλογέων είναι δυνατό 
να υποβληθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της Α.Π. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703 
(ΦΕΚ 684/19-9-1988) από την ημέρα τοιχοκόλλησης της παρούσας στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
 

ΠΡΟΣ:  
- Μέλη μόνιμου ΔΠ ΤΕΙ/Θ 
- Μέλη Ε.Τ.Π. και Π.Κ.Τ.Ε. ΤΕΙ/Θ 
- Μέλη ΔΠ ΙΔΑΧ ΤΕΙ/Θ 
ΚΟΙΝ:  
- Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΙ/Θ 
- Σύλλογο Ε.Τ.Π. ΤΕΙ/Θ 
- Αποσπασμένους υπαλλήλους του ΤΕΙ/Θ 
με αντίγραφο της σελίδας όπου 
αναγράφονται τα στοιχεία τους 
 
 



Καλούμε  όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα ως εκπρόσωποι των 
υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών 
διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Τμήμα Διεκπεραίωσης και 
Πρωτοκόλλου α πό 1 /7 /201 4  έ ως  10 /7 / 2014  και ώρα 14:00. 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26Α΄/9-2-2007, 
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 (παρ. 4) του Ν. 3839/2010 
(ΦΕΚ 51Α΄/29-3-2010) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τις διατάξεις των παρ. 9 και 12 
του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54Α΄/14-3-2012), οι αιρετοί εκπρόσωποι των 
υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, 
ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον βαθμό Γ΄.  
 
Ο πίνακας εκλογέων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (ισόγειο 
κτιρίου Διοίκησης). 
 
Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών θα οριστεί με την απόφαση προκήρυξης εκλογών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
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