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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

ΘΕΜΑ: «Αναδρομικός διορισμός τoυ 
             Τσιόδουλου Στέφανου του Γεωργίου, 
             σε κενή θέση ΔΕΠ με (θητεία) 
             στη βαθμίδα του Λέκτορα του
             Τμήματος Πλαστικών Τεχνών  & 
             Επιστημών της Τέχνης του Παν/μίου 
            μας»

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:   α) Ν. 1268/82 (άρθρο 14)
       β) Ν. 2083/92, (άρθρο 6),

                    γ) Ν. 2517/97 (άρθρο 1 παρ. 2 ) 
                    δ) Ν. 3549/2007 (άρθρο 24 & 25) και 
                    ε) Ν. 4009/2011 (άρθρο 76 παρ. 11 &
                            77 παρ 2)
                  στ) Υπουργικές αποφάσεις αριθμ.
                            Φ.122.1/171/89650/Β2/2007,
                             38913/Β1/23-04-2007 και 

Ιωάννινα  26 Ιουλίου 2012

Αριθμ.  πρωτ.  10161

Π ρ ο ς 
Το Υπουργείο  Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού
Ενιαίος Διοικητικός Τομέας
Παν/κής Εκπ/σης
Δ/νση Προσωπικού Ανωτ. Παν/κής 
Εκπ/σης
Τμήμα Α΄  Ανωτ. Διδακτικού
Προσωπικού
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι Αττικής

                  138390/Β1/3-12-2007

Σας στέλνουμε την αριθμ. 10161/26-07-2009 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και Περίληψη αυτής, που αφορά τον αναδρομικό διορισμό από την ημερομηνία 
07-06-2010 του αρχικού διορισμού του (ΦΕΚ 467/07-06-2010 τ. Γ΄), χωρίς δικαίωμα λήψης 
αναδρομικών  αποδοχών,  μετά  την  επανάληψη  της  διαδικασίας  εκλογής  του  Τσιόδουλου 
Στέφανου  του Γεωργίου, σε  κενή θέση ΔΕΠ (με  θητεία)  της βαθμίδας του Λέκτορα  (με 
γνωστικό αντικείμενο  «Λαογραφία με έμφαση στον Υλικό Πολιτισμό και την Τέχνη») του 
Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης,  λόγω  ακύρωσης  με  την αριθμ.  
Φ.122.2/63/118030  π.ε./Β2/11-4-2011  απόφαση  του  Υφυπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων  της αριθμ. 21070/1-7-2009 (ΦΕΚ 467/7-6-2010 τ. Γ΄) Πράξης του 
Πρύτανη του Παν/μίου Ιωαννίνων του διορισμού του  στην παραπάνω θέση, διότι σύμφωνα 
με το έγγραφο αριθμ. Φ.122.2/62/118030(π.ε.)α/Β2/11-04-2011 του Υφυπουργού  Παιδείας,  
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το οποίο κατά τον έλεγχο του φακέλου εκλογής του 
κ.  Σ.  Τσιόδουλου  που  διενήργησε  κατόπιν  προσφυγής   που  ασκήθηκε,   διαπιστώθηκαν 
πλημμέλειες  α)  ως  προς  την  ανασυγκρότηση  του  αρμοδίου  για  την  κρίση  εκλεκτορικού 
σώματος (μη τήρηση της αναλογίας της σύνθεσης από 8:3 σε 7:4 σε σύνολο ενδεκαμελούς 
εκλεκτορικού)   και  β)  ως  προς  το  στάδιο  ανασυγκρότησης  της  εισηγητικής  επιτροπής 
(παραίτηση  2  μελών  της)   και  μη  επιλογή  εισηγητών  από  μέλη  ΔΕΠ  του  ιδίου   ή 
συναφέστερου  γνωστικού  αντικειμένου  για  την  υπό  πλήρωση  κενή  θέση  και  σας 
παρακαλούμε να γίνουν οι  απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
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Σας πληροφορούμε ότι ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 
έλεγχος νομιμότητας έγινε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σημειώνουμε ότι   η γνωμοδότηση αριθμ. 485/25-06-2012 της Νομικής μας  Υπηρεσίας 
δεν  μπορεί  να  ληφθεί  υπόψη  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  από  23-07-2012 
Υπηρεσιακό Σημείωμα της  Αρμόδιας Διοικητικής Υπηρεσίας του Ιδρύματός μας.  

Επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα α) του από 21-11-2011 υπομνήματος  και του  από 
06-03-2012 υπομνήματος-ένστασης από την συνυποψήφια για την παραπάνω θέση κ. Μαρία 
Τσούπη,  β)  του  από  23-07-2012  Υπηρεσιακού  Σημειώματος   της   Αρμόδιας  Διοικητικής 
Υπηρεσίας του Ιδρύματός μας και γ) της  γνωμοδότησης αριθμ. 485/25-06-2012 της Νομικής 
μας  Υπηρεσίας.

Σας  παρακαλούμε  για  τις  δικές  σας  περαιτέρω  ενέργειες   αφού  διενεργήσετε  τον 
έλεγχο νομιμότητας  της παραπάνω διαδικασίας  ( παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011).

Εσωτερική διανομή:                                                                             Με τιμή
-Δ/νση Διοικητικού             Ο 

  -Δ/νση Οικον. Διαχείρισης                             Π ρ ύ τ α ν η ς                
  -Τμήμα Π.Τ & Ε. Τέχνης
  -Ενδιαφερόμενο
                                                              

            ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα,  26  Ιουλίου 2012
                    Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α
        

Αριθμ. πρωτ.  10161

Π Ρ Α Ξ Η
Ο

Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

               _________________________________

    ΄Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις α) του Ν. 1268/82 (άρθρο 14), β) του Ν.2083/92 (άρθρο 6),  γ) του του Ν.2517/97 
(άρθρο 1 παρ. 2), δ) του Ν.3549/07 (άρθρο 24 & 25), ε) Ν. 4009/2011 (άρθρο 76 παρ. 11 & 77 
παρ 2),
Τις   υπουργικές   αποφάσεις   α) αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/13-8-

Β΄),  β) αριθμ. 38913/Β1/23-04-2007 και γ) 138390/Β1/3-12-2007 ,
1) Την απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της  Γ.Σ. του Τμήματος Πλαστικών  Τεχνών
       και Επιστημών της Τέχνης (κοινή συνεδρία αριθμ. 154/19-12-2011)
                                         

                                                      Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ  ε
  

Διορίζουμε αναδρομικά από 07-06-2010 ημερομηνία  του ΦΕΚ 467/07-06-2010 τ. Γ΄  
αρχικού  διορισμού  του,   χωρίς  δικαίωμα  λήψης  αναδρομικών  αποδοχών,  μετά  την 
επανάληψη της διαδικασίας εκλογής τον  Τσιόδουλο Στέφανο  του Γεωργίου, σε κενή θέση 
ΔΕΠ  (με  θητεία)  της  βαθμίδας  του  Λέκτορα   (με  γνωστικό  αντικείμενο  «Λαογραφία  με 
έμφαση  στον  Υλικό  Πολιτισμό  και  την  Τέχνη»)  του  Τμήματος  Πλαστικών  Τεχνών  και 
Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.-

                             Ο   
    Π ρ ύ τ α ν η ς  

                                                                                                ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
                    Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

                                                                                                                                                   

                                                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για δημοσίευση στην  Εφημερίδα

                 της Κυβερνήσεως  (τ. Γ΄)

                                                                                     κωδ. Φορέα 25026                    
   
              ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

                     

     Με  την  αριθμ.  10161/26-07-2009   Πράξη  του  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις  διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν.  
2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρθρο 24 & 25 και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 
Φ.122.1/171/89650/Β2/07  (ΦΕΚ  1466/13-8-2007  τ.  Β΄),  αριθμ.  38913/Β1/23-04-2007  και 
αριθμ. 138390/Β1/3-12-2007, διορίζεται αναδρομικά από 07-06-2010 ημερομηνία  του ΦΕΚ 
467/07-06-2010 τ. Γ΄ αρχικού διορισμού του, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών, 
μετά την επανάληψη της διαδικασίας εκλογής τον  Τσιόδουλο Στέφανο  του Γεωργίου, σε 
κενή  θέση  ΔΕΠ  (με  θητεία)  της  βαθμίδας  του  Λέκτορα   (με  γνωστικό  αντικείμενο 
«Λαογραφία με έμφαση στον Υλικό Πολιτισμό και την Τέχνη»)  του Τμήματος Πλαστικών 
Τεχνών και  Επιστημών της Τέχνης  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  επειδή έχει  τα  νόμιμα 
προσόντα.-

(Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.                                                                        ).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 
5849331269/16-12-2011).

                                                                                                                                Ο   
          Π ρ ύ τ α ν η ς

                                                                                                     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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