ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Συνέλευση 03-11-2016
Θέμα: «Επικαιροποίηση των Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»
Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (απόφαση 467/42/03-11-2016)
έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο τέταρτο του Ν. 4405/2016, παρ. 8, σύμφωνα με την οποία: «από
της δημοσιεύσεως του Ν. 4386/2016 (Α΄83) και μέχρι την έκδοση της
προβλεπόμενης στην παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195)
απόφασης

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι

διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (Β΄2619) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη
και

λειτουργία

ηλεκτρονικού

συστήματος

ολοκληρωμένης

διαχείρισης

διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» η οποία εφαρμόζεται
κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.
4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει η
ισχύς των ως άνω μητρώων αυτά επικαιροποιούνται ανά γνωστικό
αντικείμενο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας,
ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχολής. Στα
μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται και επίκουροι καθηγητές της οικείας
σχολής και του ιδρύματος».
2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/16-102013, τ.Β΄) ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού
συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών», άρθρο 3 «Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
σύμφωνα με την οποία τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών
καταρτίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο από την Κοσμητεία μετά από
εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων και εγκρίνονται από την Σύγκλητο.
3. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/20.12.2013, εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., η
οποία αφορά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».
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4. Την με αριθμ. 9/1/9.1.2014 απόφασή της σχετικά με τον ορισμό του κ.
Γεωργίου Πατραμάνη, ως υπευθύνου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας διαχειριστή του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ».
5. Την υπ΄ αριθμ. 12/2/16.1.2014 απόφασή της, για την άμεση εφαρμογή του
πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» - Κατάρτιση και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Τις υπ΄ αριθμ. 10/27.2.2014 και 11/6.3.2014 αποφάσεις της, με τις οποίες
εγκρίθηκαν τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Σχολών.
7. Την υπ΄ αριθμ. 20/26.10.2016 απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών για την επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών
και εξωτερικών μελών των Τμημάτων: Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ,
Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ένδυσης και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.
8. Την υπ΄ αριθμ. 14/26.10.2016 απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής
Διοίκησης

και

Οικονομίας

του

ΤΕΙ

Κεντρικής

Μακεδονίας

για

την

επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των
Τμημάτων: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού.
9. Την παρ. 3.α του άρθρου 19, του νόμου 4009/2011, σύμφωνα με την οποία
τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών
μελών του ιδρύματος, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο
έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από την κοσμητεία, ύστερα από εισήγηση των
συνελεύσεων των τμημάτων της σχολής.
αποφασίζει
1. Εγκρίνει:
α)

Την υπ΄ αριθμ. 20/02.11.2016 απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών για την επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών
και εξωτερικών μελών των Τμημάτων: Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ,
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ και
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
ΤΕ.

β) Την υπ΄ αριθμ. 14/26.10.2016 απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την κατάρτιση των
μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Τμημάτων: Διοίκησης
Επιχειρήσεων,

Λογιστικής

και

Χρηματοοικονομικής,

και

Διοίκησης

Συστημάτων Εφοδιασμού.
2. Αναθέτει στον Υπεύθυνο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή του
πληροφοριακού

συστήματος

«ΑΠΕΛΛΑ»,

κ.

Γεώργιο

Πατραμάνη,

να
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ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επικαιροποίηση του
μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».
3. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων να ενημερώσουν άμεσα τα νέα εξωτερικά μέλη των
μητρώων από Ιδρύματα της αλλοδαπής ότι πρέπει να προχωρήσουν στην
ηλεκτρονική καταχώριση των ατομικών τους στοιχείων στη σχετική βάση
δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ».
4. Τα Εκλεκτορικά Σώματα επιλογής/εξέλιξης Καθηγητών πρέπει να ορίζονται με
βάση τα μητρώα του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ». Οι προτάσεις για έγκριση
προκηρύξεων που θα διαβιβάζονται στο ΥΠΑΙΘ, θα πρέπει υποχρεωτικά να
περιλαμβάνουν μνεία της ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-102013 (ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/16-10-2013), της απόφασης αυτής της Συνέλευσης του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της διαδικασίας με βάση την οποία όλες οι
υποψηφιότητες θα υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Επιπλέον, οι δημοσιεύσεις στον τύπο της κάθε
προκήρυξης θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τον κωδικό ανάρτησης της
προκήρυξης στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, τον οποίο θα λαμβάνουν μετά τη
δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης έγκρισης προκήρυξης.
5. Με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος, κατά τη διαδικασία επιλογής/εξέλιξης
Καθηγητών,

θα

αναρτώνται

υποχρεωτικά

στο

πληροφοριακό

σύστημα

«ΑΠΕΛΛΑ»:
-

Η

απόφαση

σύστασης

του

Εκλεκτορικού

Σώματος

(ΕΣ)

(και

των

αναπληρωματικών μελών του), μαζί με το μοναδικό κωδικό κάθε μέλους στο
ηλεκτρονικό μητρώο.
- Η ημερομηνία συνεδρίασης του ΕΣ για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής.
- Το πρακτικό ορισμού της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
- Η εισηγητική έκθεση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
- Η πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος για σύγκληση του ΕΣ με την
ημερομηνία συνεδρίασης του ΕΣ για την επιλογή.
- Το πρακτικό εκλογής ή εξέλιξης του ΕΣ.
- Το διαβιβαστικό έγγραφο του πρακτικού εκλογής ή εξέλιξης του Διευθυντή της
Σχολής στον Πρόεδρο του ΤΕΙ, προκειμένου να διενεργήσει

έλεγχο

νομιμότητας και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον διορισμό του
υποψηφίου.
- Η πράξη διορισμού ή η απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
σχετικά με την αναπομπή του φακέλου της επιλογής.
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- Το ΦΕΚ με τη δημοσίευση της πράξης διορισμού του Προέδρου του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνημμένα:
Τα Επικαιροποιημένα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναπληρωτής Προέδρου
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού
Γιώργος Ν. Μαγούλιος
Καθηγητής
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