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Θέ μα:  « Πρόσκληση σε δημόσια κλήρωση για ανάδειξη επιτροπών έτους 2015»  

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: 

1.  τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,  

2.  την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2012 (ΑΔΑ 45ΒΜΧ-ΩΤΒ), με θέμα 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με 
κλήρωση»,  

3.  την υπ΄ αριθ. 7009/21.11.2014 Απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ/Θ, με θέμα 
«Ετήσιες Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών/ παραλαβής προμηθειών – 
υπηρεσιών»,  

4.  τον προγραμματισμό των αναγκών του Ιδρύματος για προμήθεια ειδών και παροχή 
υπηρεσιών του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2015,  

5. το προσωπικό όλων των κατηγοριών (κατά κλάδο/ ειδικότητα/ τμήμα) που υπηρετεί 
τη δεδομένη στιγμή στο Ίδρυμα, σύμφωνα με τους καταλόγους που καταρτίστηκαν 
από το Τμήμα Προσωπικού του ΤΕΙ/Θ 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Ότι το Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών του ΤΕΙ/Θ θα διενεργήσει 
δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των μελών του Ιδρύματος (μέλη Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 
Δ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & Π.Κ.Τ.Ε.), για την ανάδειξη ετήσιων επιτροπών όπως: i) Διενέργειας 
πρόχειρων διαγωνισμών και έρευνα αγοράς για απευθείας ανάθεση, ii) Διενέργειας 
δημόσιων/διεθνών διαγωνισμών, iii) Παραλαβής προμηθειών/ εργασιών και άλλες 
επιτροπές (όπως αναφέρονται στον πίνακα που επισυνάπτεται).  
 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 11-12-2014 και ώρα 9.00 π.μ., στο χώρο του 
Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών (κτίριο Διοίκησης 1ος 
όροφος), ενώπιων 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.  

 

 



Από την κλήρωση εξαιρούνται:  
 

1) Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 2) οι Αναπληρωτές Πρόεδροι του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 3) η 
Γραμματέας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 4) οι Διευθυντές Σχολών*, 5) ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 
του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 6) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού, 7) ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας και 
τα μέλη Δ.Π. που ασχολούνται με το αντικείμενο των Προμηθειών, 6) τα μέλη του 
προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 7) τα μέλη του προσωπικού που βρίσκονται σε 
εκπαιδευτική άδεια, άλλου είδους μακρά άδεια (λ.χ. άδεια ανατροφής τέκνου) ή έχουν 
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης (1η ή 2η), 8) τα μέλη του προσωπικού που είναι 
αποσπασμένα σε άλλη υπηρεσία και 9) τα μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε ειδική 
κατηγορία.  
 
*Tα μέλη Ε.Π. που κατέχουν θέση Δ/ντή Σχολής συμμετέχουν μόνο στην κλήρωση για την 
επιτροπή ενστάσεων διαγωνισμών. 
 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 
Κοινοποίηση: 
 Ιστότοπο ΤΕΙ/Θ 

 Ηλεκτρονικά σ’ όλο το προσωπικό του Ιδρύματος 

 
Συνημμένα: 
 Αναλυτικός πίνακας επιτροπών – κληρώσεων  

 

 


