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Απάντηση σε έγγραΦο που αΦορά τον κ. Παναγιώτη Ζυγούρη.
Απόσπασμα από τη Σύμβαση μίσθωσης έργου του κ. Παναγιώτη Ζυγούρη.
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ΑπόΦαση 11 του Πρακτικού 91 της Συνέλευσης ΤΕΙτην 6-10-2016

Α.Τεκμηρίωση

Από το Σχετ. (Ι) συνάγεται ότι ο νυν ιδρυματικός υπεύθυνος του έργου «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας» κ. Π. Ζυγούρης θα τεθεί σε αναστολή
άσκησης των καθηκόντων του ως διορισμένος διοικητής σε Ν.Π.Δ.Δ.

Από το Σχετ. (11) συνάγεται ότι ο κ. Π.Ζυγού ρης έχει συμβληθεί με τον ΕΛΚΕτου ΤΕΙΣτερεάς
Ελλάδας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, ως Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου «Πρακτική
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας», από την 01-04-2016 μέχρι
και την 31-10-2016.

Β, Με βάση τα ανωτέρω, αποΦασίζουμε:

1. Την έναρξη της διαδικασίας ανάδειξης νέου Ιδρυματικού Υπευθύνου του Έργου
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας», με
ημερομηνία έναρξης της σχετικής σύμβασης την 1-11-2016.

2. Με βάση την απόΦαση της Συνέλευσης του ΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας 91/6-10-2016, για την
ανάδειξη Ιδρυματικού Υπευθύνου στο .Εργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του ΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας» (βλ. ΣΧΕΤ.:111) παρακαλούνται τα μέλη ΕΠτου
ΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο κεντρικό πρωτόκολλο
του ΤΕΙέως τη Δευτέρα 31-10-2016. Ο υποψήΦιος ιδρυματικός υπεύθυνος θα πρέπει
να παρουσιάσει τη μεθοδολογία που προτίθεται να ακολουθήσει για το συντονισμό
και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω έργου, ενώπιον της Συνέλευσης
του ΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας. Οι υποψήφιοι μπορούν να αντλούν πληροΦορίες για το έργο
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(α) από το ΣΧΕΤ.ΙΙΙ και (β) υποβάλλοντας ηλεκτρονικά ερωτήματα στο:
antoniou.ev.tei@gmail.com κα Ευαγγελία Αvrωνίοu.

3. Η απόφαση αuτή να αποσταλεί με μήνuμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς όλα τα
μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και να δημοσιεuθεί στο δικτυακό τόπο τοu
Ιδρύματος.

mailto:antoniou.ev.tei@gmail.com


ΣΧΕΤΙ: Απάντηση σε έγγραφσ πσυ αφσρά τσν Κ. Παναγιώιη Ζυγσύρη .
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Σχπ ΙΙ: Απόσπασμα από τη Σύμβαση μίσθωσης έργου του Κ. Παναγιώτη Ζυγσύρη.

ΕΛΛΗΝ/ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

ΤEXNOΛOΓlKOΕΚΠΑ/ΔΕΥΤ/ΚΟ/ΔργΜΑ

(Τ.Ε./.) ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ

Ε/Δ/ΚΟΣΛΟΓΑΡ/ΑΣΜΟΣ

Ταχ. Δ/νση: 3' χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας- Αδηνών, 35100 Λαμία

Τηλ 22310 60123 60247

Ιαχ: 2231030512

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤιΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στη Λαμία σήμερα την 31/03/2016 οι συμβαλλόμενοι:

α) Γάκης Δημήτριος, Προϊστάμενος της Γραμματείας του Ειδικοίι Λογαριασμοίι του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εξουσιοδοτημένος με την αρίθμ. πρσκτικοίι 6/14-01-2014
(θέμα 260) απόφαση της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.). Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή
συμβάσεων πρόσληψης προσωπικοίι.

β) Ζυγοίιρης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας .

Ιδρυματικός Υπείιθυνος της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" με Κωδικό ΟΠΣ 5000628
στον Άξονα Προτεραιότητας .

4. Η σίιμβαση αυτή αναφέρεται στα ανωτέρω αντικείμενα τα οποία θα εκτελεσθοίιν
σε χρονικό διάστημα από την ημέρα έναρξης παροχής υπηρεσιών δηλαδή από 01-
04-2016 μέχρι και 31-10-2016 για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Ειδικοίι
Λογαριασμοίι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.



ΙΧΕΤ IV:
Απόφαση 11 του ΠραKrιKoύ 91 της Συνέλευσης roυ ΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας την 6-10-2016

Η διαδικαοία που τηρείται για roν ορισμό ΙδρυμαrιKoύ γπευι'Jύνoυ σε έργο του
Ιδρύμαroς, αKOλOυι'Jεί τα εξής στάδια: (α) Πρόσκληση roυ Προέδρου roυ lδρύμαroς ή
roυ αρμόδιου Αν. Προέδρου, σXεrιKά με την υποΒολή υποψηφιοτήτων για τον ορισμό
ΙδρυμαrιKOύ Yπευι'JύνOυσro συγκεκριμένο έργο του Ιδρύματος. (Β) Kατάι'Jεση και δια
ζώσης παρουσίαση του σχεδίου υλοποίησης του έργου από τους υποψήφιους
ΙδρυμαrιKOύς Yπευι'JύνOυςσrη Συνέλευση roυ Ιδρύματος. (γ) Ανάδειξη roυ ΙδρυμαrιKoύ
Yπευι'Jύνoυ από τα μέλη της Συνέλευσης του Ιδρύματος με ανοιxrή ψηφοφορία, ως
αυτός που, με την παρουσίασή του, δεσμεύεται όrι ι'Jα μεριμνήσει για τη μεγισroπoίηση
της πρoσrιι'Jέμενης αξίας των παραδοτέων του έργου, η οποία ι'Jα αφορά: (Ι) σroυς
φοιτητές του Ιδρύμαroς, (ΙΙ) στα μέλη ΕΠ, ΕΤΕΠ και σro ΔΙOΙKηrιKό Προσωπικό roυ
Ιδρύματος, (iίΙ) σrις ερευνηrιKές ή/και ακαδημαί'κές υποδομές του Ιδρύμαroς. Για τη
Bαι'Jμoλόγηση των υποψηφιοτήτων μπορεί ενδεικτικά να XρησιμOΠOιηι'Jεί ο αKόλOυι'JOς
πίνακας:

ΕπώνυμοΙΟνομα Υποψήφιου ΙΥ: ΒΑΘΜΟΣ

(i) Πρoσrι"έμενη αξία που {Ja προκύψει από τα παραδοτέα τσυ έργου για
τους φοιτητές του Ιδρύματος.

(11) ΠροσπtJέμεvη αξία που {}α προκύψει από τα παραδοτέα του έργου για τα
μέλη ΕΠι ΕΤΕΠ και για το Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος.

(Ιίί) Προστι{Jέμεvηαξία που "α προκύψει από τα παραδοτέα του έργου για ης
υποδομές του Ιδρύματος.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

Υπόμνημα:Κα{Jόλου -7Ο,Μικρή -71, Μέτρια -72, Μεγάλη -73
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