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ΘΕΜΑ: «Πποκήπςξη θέζεων και διαδικαζία επιλογήρ μελών ηος Ειδικού 

Εκπαιδεςηικού Πποζωπικού (Ε.Ε.Π.), ηος Επγαζηηπιακού Διδακηικού Πποζωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) και ηος Ειδικού Τεσνικού Επγαζηηπιακού Πποζωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) ηος 

Τεσνολογικού Εκπαιδεςηικού Ιδπύμαηορ (Τ.Ε.Ι.) Θεζζαλίαρ ζύμθωνα με ηην παπ. 10 

ηος άπθπος 27 ηος Ν. 4386/2016» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
H ΤΓΚΛΗΣΟ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 

(ςνεδπίαζη 7η/1-3-2018, θ. 12ο) 
 

Λακβάλνληαο ππφςε: 
1. Σν άξζξν 1 «Διάπθπωζη ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ – Νομική μοπθή ηων Α.Ε.Ι.» ηνπ Ν. 

4485/2017 «Οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην 
έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 114Α΄/2017) θαη ην Π.Γ. 83/2013 «Μεηονομαζία ηος 
Σ.Ε.Ι. Λάπιζαρ ζε Σ.Ε.Ι. Θεζζαλίαρ – Μεηονομαζία σολήρ και Σμημάηων – ςγσώνεςζη 
Σμημάηων – Καηάπγηζη Παπαπηημάηων και Σμημάηων – ςγκπόηηζη σολών ηος Σ.Ε.Ι. 
Θεζζαλίαρ» (ΦΔΚ 123Α΄/2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 
127/2013 (ΦΔΚ190Α΄/2013). 

2. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4009/2011 (ΦΔΚ 195Α΄/2011) «Δομή, λειηοςπγία, 
διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηων ζποςδών και διεθνοποίηζη ηων ανώηαηων εκπαιδεςηικών 
ιδπςμάηων» φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4386/2016 
(ΦΔΚ 83Α΄/2016) «Ρςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ».  

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 147/2009 (Α΄189/2009) «Πποϋποθέζειρ και 
διαδικαζία πλήπωζηρ ηων θέζεων, σοπήγηζηρ εκπαιδεςηικών αδειών και μεηάηαξηρ ηων 
μελών ηος Ειδικού και Επγαζηηπιακού Διδακηικού Πποζωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) ηων 
ιδπςμάηων ηος πανεπιζηημιακού ηομέα ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ».   

4. Σελ ππ’ αξηζκ. 126603/Ε2/29-7-2016 (ΑΓΑ: Χ73Λ4653Π-Φ6Θ) εγθχθιην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Οδηγίερ ζσεηικά με ηην ςλοποίηζη 
και ηην εθαπμογή ηων πεπιεσομένων ζηο άπθπο 27 και ζηο άπθπο 64 ηος Ν.4386/2016 
(ΦΕΚ 83Α΄/2016) «Ρςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ» πνπ αθνξνχλ ζηηο 
θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.ΣΔ.Π. 

5. Σν γεγνλφο φηη δελ έρεη δεκνζηεπζεί ν Οξγαληζκφο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 
Ηδξχκαηνο Θεζζαιίαο.  

6. Σελ αξ. 201651/Ε1/21-11-2017 Γηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εθινγή ηνπ Πξχηαλε ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, κε ζεηεία 

απφ 1-12-2017 έσο 30-11-2021 (ΦΔΚ 627/ΤΟΓΓ/28-11-2017).  
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7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ή ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ο ς μ ε 

Σελ πξνζσξηλή ξχζκηζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πξνθήξπμεο ζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο 
επηινγήο κειψλ ησλ θαηεγνξηψλ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.), 
Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π,) θαη Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ 
Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο, σο 
αθνινχζσο: 
 
Άπθπο 1  
Πποκήπςξη - Δικαιολογηηικά  
1. Ζ πιήξσζε ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.), 
Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π.) θαη Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ 
Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) γίλεηαη κε αλνηρηή δηαδηθαζία χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο 
απφ ηνλ Πξχηαλε. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ή ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο ή ε 
χγθιεηνο, αλάινγα κε ηελ αθαδεκατθή κνλάδα ζηελ νπνία αλήθεη ε ζέζε, χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σνκέα, εθφζνλ πθίζηαληαη Σνκείο ζηα Σκήκαηα, 
απνθαζίδεη ηελ πξνθήξπμε ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο. Ζ απφθαζε γηα ηελ πξνθήξπμε ηεο 
ζέζεο πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο, ηελ θαηεγνξία, 
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη.  
2. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ην Ίδξπκα ηελ 
αλαθνηλψλεη κε έγγξαθν ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Ζ αλαθνίλσζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
θνξέο ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο πφιεο φπνπ 
εδξεχεη ην ίδξπκα, θαη αλαξηάηαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηεο νηθείαο αθαδεκατθήο 
κνλάδαο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο. Με ηελ πξνθήξπμε θαζνξίδνληαη: α) Ζ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ 
(ΔΔΠ, ΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ), ε εηζαγσγηθή θαηά θαηεγνξία (Π.Δ. ή Σ.Δ.) βαζκίδα δηνξηζκνχ θαη ε 
αθαδεκατθή κνλάδα ζηελ νπνία αλήθεη ε πξνθεξπζζφκελε ζέζε. β) Σα ηππηθά πξνζφληα 
πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 
πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 
ππνςεθίνπο, ε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηεο ζέζεο θαη θάζε άιιε 
ιεπηνκέξεηα πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ. Σα 
ηππηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. θαζνξίδνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 1γ, 2γ θαη 3γ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011 φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.  
3. Οη αηηήζεηο θαη ηα ζρεηηθά λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηε γξακκαηεία ηεο 
αξκφδηαο αθαδεκατθήο κνλάδαο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν. 
4. Απνιχησο απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππνβαιιφκελα καδί κε ηελ αίηεζε είλαη: α) 
Αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ινηπψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. ε πεξίπησζε έθδνζεο ησλ 
πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ απφ Α.Δ.Η. ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη νη 
ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π (ή ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.) ή 
αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο, κε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηεο 
βεβαίσζεο ηζνηηκίαο ην αξγφηεξν θαηά ηνλ ρξφλν ηεο θξίζεο. β) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. γ) 
Άιια δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε σο απαξαηηήησο 
ζπλππνβαιιφκελα κε ηελ αίηεζε. Ζ αίηεζε πξέπεη λα αλαθέξεη φια ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά. Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ αξίζκεζε θαη λα είλαη 
ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε εηδηθφ θάθειν. Σα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκεο κεηαθξάζεηο. Αληίγξαθν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ή ηπρφλ 
επηζηεκνληθφ θαη ζπγγξαθηθφ έξγν ή δεκνζηεχζεηο, ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
(CD ή άιιν κέζν απνζήθεπζεο) θαη ζε έλα αληίηππν ζε έληππε κνξθή, ην νπνίν ζα 
βξίζθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηεο αξκφδηαο αθαδεκατθήο κνλάδαο. πκπιήξσζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνθήξπμεο κεηά ηελ θαηάζεζε θαη πξσηνθφιιεζε ησλ αηηήζεσλ 
ππνςεθηφηεηαο, επηηξέπεηαη κφλν αλ πξφθεηηαη γηα δηαζαθεληζηηθα ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ 
ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηελ νηθεία εηζεγεηηθή επηηξνπή θαη αθνξνχλ ζε δηθαηνινγεηηθά πνπ 
θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα. 
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5. Μέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ 
αηηήζεσλ, ε γξακκαηεία ηεο αξκφδηαο αθαδεκατθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ νη 
αηηήζεηο, θαηαγξάθεη ζε ζρεηηθφ πίλαθα θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ 
ππνςεθίσλ θαη ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
ζρεηηθέο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηνλ δηαβηβάδεη καδί κε ηνλ θάθειν θάζε ππνςεθίνπ 
ζηελ εηζεγεηηθή επηηξνπή.  
 
 
Άπθπο 2  
Ειζηγηηική Επιηποπή  
1. Μέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ησλ ππνςεθίσλ, ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, αλάινγα κε ηελ 
αθαδεκατθή κνλάδα ζηελ νπνία πξνθεξχρηεθε ε ζέζε, ηξηκειήο εηζεγεηηθή επηηξνπή, ε 
νπνία απνηειείηαη: α) απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο ή ηνλ Κνζκήηνξα ή ηνλ Πξχηαλε, β) 
απφ έλαλ θαζεγεηή ή ππεξεηνχληα ιέθηνξα ηνπ ηδίνπ ή ζπγγελέζηεξνπ γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ κε απηφ ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο θαη γ) απφ έλα κέινο ηεο αληίζηνηρεο 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ, ην νπνίν αλήθεη ζηελ αθαδεκατθή κνλάδα πνπ πξνθήξπμε ηε 
ζέζε θαη είλαη ηνπ ηδίνπ ή ζπγγελέζηεξνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε απηφ ηεο 
πξνθεξπρζείζαο ζέζεο. Αλ δελ ππεξεηεί κέινο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ζηελ 
νηθεία αθαδεκατθή κνλάδα ηφηε ε Δπηηξνπή ζπκπιεξψλεηαη κε κέινο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο 
πξνζσπηθνχ ηεο νηθείαο ρνιήο θαη ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο ηέηνηνπ κέινπο ζηε ρνιή, 
νξίδεηαη κέινο πνπ αλήθεη ζην Ίδξπκα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνην κέινο ζην 
Ίδξπκα ε επηηξνπή ζπκπιεξψλεηαη απφ κέινο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο άιινπ Ηδξχκαηνο κε ην 
ίδην ή ζπγγελέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε απηφ ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο. ηελ πεξίπησζε 
απηή ν νξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο γίλεηαη εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην νηθείν ίδξπκα, κε ππφδεημε ηεο 
αθαδεκατθήο κνλάδαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ηελ πξνζεζκία ησλ 
ηξηάληα (30) εκεξψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα νξηζζεί ή δελ νξηζζεί εληφο 
ηξηάληα(30)εκεξψλ ην κέινο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ, ηφηε ζηε ζπγθξφηεζε 
ηεο επηηξνπήο κεηέρεη αλη’ απηνχ σο ηξίην κέινο θαζεγεηήο ή ππεξεηψλ ιέθηνξαο, ζην ίδην 
ή ζπγγελέζηεξν αληηθείκελν κε απηφ ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο.  
2. Ζ αλσηέξσ εηζεγεηηθή επηηξνπή κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηνλ νξηζκφ ηεο ππνβάιιεη ζην αξκφδην φξγαλν γξαπηή εηζεγεηηθή έθζεζε ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλνληαη: α) Πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ζηνλ νπνίν 
θαηαγξάθνληαη ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα. β) Αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 
ππνςεθίσλ κε βάζε ηελ νπζηαζηηθή θξίζε ηεο επηηξνπήο γηα ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπο 
ζηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε. γ) Αμηνινγηθή θαηάηαμε ησλ 
ππνςεθίσλ.   
3. Ζ αλσηέξσ εηζεγεηηθή έθζεζε επηδίδεηαη θαη ζηνπο ππνςεθίνπο δηα ηεο νηθείαο 
γξακκαηείαο ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζρεηηθφ ππφκλεκα πξνο ην αξκφδην 
φξγαλν πνπ απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζήο ηεο. Αλ παξέιζνπλ άπξαθηεο νη πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή 
ηφζν ηεο γξαπηήο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο φζν θαη ησλ ζρεηηθψλ 
ππνκλεκάησλ ησλ ππνςεθίσλ, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ρσξίο απηά.  
 
Άπθπο 3  
Διαδικαζία επιλογήρ  
1. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή εκεξνκελία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
γξαπηήο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο ή κεηά ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, ζπλέξρεηαη ην 
αξκφδην φξγαλν γηα λα απνθαζίζεη γηα ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ, ην νπνίν αλάινγα κε ηε 
κνλάδα πνπ πξνθήξπμε ηε ζέζε είλαη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ή ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 
ρνιήο ή ε χγθιεηνο ηνπ Ηδξχκαηνο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο 
ή ηνπ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο ή ηνπ Πξχηαλε αληίζηνηρα.  
2. ην φξγαλν απηφ ζπκκεηέρνπλ ηα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα γηα ηε λφκηκε 
ζπγθξφηεζε ηνπ κέιε, θαζψο θαη ηξία κέιε ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ηνπ ηδίνπ ή 
ζπγγελέζηεξνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε απηφ ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο θαη ηα νπνία 
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ππεξεηνχλ ζηε κνλάδα απηή. Σα ηξία απηά κέιε ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην κέινο 
πνπ ζπκκεηείρε ζηελ εηζεγεηηθή επηηξνπή, νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
Αλ ζηελ αθαδεκατθή κνλάδα ππεξεηνχλ ιηγφηεξα απφ ηξία κέιε, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ζπκπιεξψλεηαη κε κέιε ηνπ 
ηδίνπ θιάδνπ θαη ηνπ ηδίνπ ή ζπγγελέζηεξνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε απηφ ηεο 
πξνθεξπρζείζαο ζέζεο, απφ άιιε αθαδεκατθή κνλάδα ηνπ ηδξχκαηνο. Αλ δελ ππάξρνπλ 
δελ γίλεηαη ζπκπιήξσζε.  
3. Σν σο άλσ αξκφδην φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ 
ππνςεθίσλ, ιακβάλεη ππφςε ηνπ φια ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ηνπο, ηε γξαπηή εηζεγεηηθή 
έθζεζε ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο, θαζψο θαη ηα ππνκλήκαηα πνπ ηπρφλ 
ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. Γηαπηζηψλεη πνηνη απφ απηνχο έρνπλ ηα ηππηθά 
πξνζφληα θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξνθεξπρζεηζα ζέζε, απνθιείεη 
απφ ηελ θξίζε φζνπο δελ θαηέρνπλ ηα αλσηέξσ ηππηθά πξνζφληα θαη ζηε ζπλέρεηα 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνινγηθή θξίζε φισλ ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ. Με απφθαζε ηνπ ηδίνπ 
νξγάλνπ, είλαη δπλαηή ε πξφζθιεζε ησλ ππνςεθίσλ ζηε ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα 
αλαπηχμνπλ πξνθνξηθά ηηο ζρεηηθέο απφςεηο ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθέο 
εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ. Οη ππνςήθηνη ζε θάζε πεξίπησζε απνρσξνχλ πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο. 
4. Γηα ηελ επηινγή ελφο ππνςεθίνπ απαηηείηαη ε απφιπηε ππέξ απηνχ πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ κειψλ ηνπ ζπλεδξηάδνληνο νξγάλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλείο απφ ηνπο 
ππνςεθίνπο δελ ζπγθέληξσζε απφιπηε πιεηνςεθία, ηφηε επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία 
γηα ηελ επηινγή ελφο εθ ησλ δχν ππνςεθίσλ πνπ πιεηνςήθεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 
ςεθνθνξία. ε θάζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνεδξεχνληνο ηνπ 
νηθείνπ νξγάλνπ. Οη ιεπθέο ςήθνη θαη νη απνρέο δελ πξνζκεηξψληαη ζην απνηέιεζκα ηεο 
ςεθνθνξίαο. Όζνη έδσζαλ ιεπθή ςήθν ή απείραλ ζε κηα ςεθνθνξία δελ ππνινγίδνληαη 
ζηνλ αξηζκφ ησλ παξφλησλ, ρσξίο απηφ λα έρεη θακία επίπησζε ζε ζέκαηα απαξηίαο. 
Τπνδεηθλχεηαη, επίζεο, κε ρσξηζηή ςεθνθνξία ν δεχηεξνο θαηαιιειφηεξνο ππνςήθηνο, 
εθφζνλ ππάξρεη. Οη εξγαζίεο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ επηινγή νξγάλνπ, νινθιεξψλνληαη κε 
ηελ ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ην νπνίν ππνβάιιεηαη καδί κε ην θάθειν ηεο ππφ 
πιήξσζεο ζέζεο ζηνλ Πξχηαλε ηνπ Ηδξχκαηνο εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 
 
Άπθπο 4  
Διοπιζμόρ  
1. Ο ππνςήθηνο πνπ ηειηθά επηιέγεηαη γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε, δηνξίδεηαη κε ζρεηηθή 
πξάμε ηνπ Πξχηαλε, πνπ εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 
ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ ζρεηηθή πξάμε 
δηνξηζκνχ θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην, ν νπνίνο νθείιεη λα αλαιάβεη θαζήθνληα κέζα ζε 
έλα (1) κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο. Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο έσο έμη (6) κήλεο 
είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο.  
2. Αλ ν πξψηνο επηιεγείο δελ απνδερζεί ην δηνξηζκφ ηνπ ή αλαθιεζεί ε πξάμε δηνξηζκνχ 
ηνπ ή ζπληξέρεη αληηθεηκεληθφ θψιπκα δηνξηζκνχ ηνπ, δηνξίδεηαη ν δεχηεξνο θαηαιιειφηεξνο 
ππνςήθηνο, εθφζνλ ππάξρεη. Αλ θαη ν δεχηεξνο ππνςήθηνο δελ απνδερζεί ην δηνξηζκφ ηνπ 
ή αλαθιεζεί ε πξάμε δηνξηζκνχ ηνπ ή ζπληξέρεη αληηθεηκεληθφ θψιπκα δηνξηζκνχ ηνπ, ηφηε 
γίλεηαη επαλαπξνθήξπμε πιήξσζεο ηεο ζέζεο.  
 
H παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα αλαξηεζεί 
ζηνλ Ηζηφηνπν ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 
O ΠΡΤΣΑΝΖ ΣΟΤ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΗΑ 

& ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΤΓΚΛΖΣΟΤ 
 
 
 

ΞΔΝΟΦΧΝ ΠΖΛΗΧΣΖ 
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