
 

 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 Αθήνα, 26-04-2017 
 Αρ. πρωτ. 3333 
  
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π. για τον κλάδο των τεχνολογικών 
επιστημών μηχανικών 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π . 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τη διάταξη του άρθρου 67§2 γ) περ. γγ) του ν. 4009/2011. 
2. Τη διάταξη του άρθρου 67§3 α) του ν. 4009/2011. 
3. Τη διάταξη του άρθρου 67§5 του ν. 4009/2011. 
4. Τη διάταξη του άρθρου 67§7 του ν. 4009/2011. 
5. Τη διάταξη του άρθρ. 80 § 12 περ. β) του ν. 4009/11 «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος 

νόμου, τα μισά από τα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται για θητεία τριών ετών, ύστερα 
από κλήρωση που πραγματοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή του, και τα άλλα μισά από τα μέλη 
για θητεία έξι ετών». 

6. Την ΥΑ 199221/Ζ1/2014 (ΦΕΚ 774/11-12-2014), με την οποία διορίζεται ως Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. η 
Καθηγήτρια Νικολέττα Παϊσίδου. 

7. Τη με αρ. 1553 (ΦΕΚ ΥΟΟΔ 324/06-06-2014) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Συγκρότηση του Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «Αρχή 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.)». 

7. Τη με αρ. 1/19-6-2014 Απόφαση του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ, θέμα 4 «Κλήρωση διάρκειας θητείας 
Μελών». 

8. Το γεγονός ότι στις 06-06-2017 συμπληρώνονται τρία έτη από τον διορισμό των μελών με τριετή 
θητεία και συγκεκριμένα του μέλους του Συμβουλίου με εξειδίκευση στον επιστημονικό κλάδο 
των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 
Προκηρύσσουμε μια (1) θέση, η οποία θα καλυφθεί από εν ενεργεία καθηγητή ΤΕΙ πρώτης βαθμίδας 
στον επιστημονικό κλάδο των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Η υποβολή 
των παραπάνω εγγράφων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, με την 
αποστολή των συνημμένων αρχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση adipsecretariat@hqa.gr. 
To ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση υποβολής 
υποψηφιότητας για μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π. - §2 γ) περ. γγ)». 

Η προθεσμία υποβολής λήγει τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, ώρα 16.00. 

Η απόφαση θα αναρτηθεί στη diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π. και θα αποσταλεί σε όλα 
τα ΤΕΙ. 

 
Η Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. 
 
(υπογραφή)* 
 

Καθηγήτρια Νικολέττα Παϊσίδου 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 
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