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Σέρρες 5-7-2016
Αριθ. Πρωτ: 2308

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθμ. 87549/Ε5/30-07-2012 Υ.Α. «Σύνθεση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών
σύμφωνα με το Νόμο 4009/2011» (ΦΕΚ ΤΥΟΔΔ’ 389)
2. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθ.34 του N. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24) «Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες
διατάξεις.» σύμφωνα με την οποία «7. παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α 195) καταργείται»
3. Το γεγονός ότι η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας,
κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα με το αριθμ.87840/Ζ1/30-52016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., λήγει στις 31-8-2016
4. Τις διατάξεις του άρθ.2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
5. Το υπ΄ αριθμ. 102/2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 136, τ.Α΄) «Μετονομασία του ΤΕΙ Σερρών σε ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» όπως αντικαταστάθηκε με το αριθμ. 127/2013 ΠΔ.
(ΦΕΚ 190, τ.Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/908/144145/Β2/16-11-2012 (ΦΕΚ Β’ 3048) Υ.Α. «Κωδικοποίηση
διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι και σύστημα ταξινομικής
ψήφου»
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7. Το υπ’ αριθμ.Φ.120.61/253/141498/Β2/8-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,
για τη «Συμμετοχή Καθηγητών στην εκλογή εσωτερικών μελών των Συμβουλίων των
ΑΕΙ», σύμφωνα με το οποίο στους εκλογικούς καταλόγους για την εκλογή των
εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται όλα τα μέλη Ε.Π. ανεξάρτητα από το αν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια ή τελούν σε καθεστώς πλήρους ή μερικής
απασχόλησης και δε συμπεριλαμβάνονται τα μέλη Ε.Π. που βρίσκονται σε αναστολή
καθηκόντων ή αποχή / απαγόρευση άσκησης καθηκόντων.
8. Την υπ’ αριθμ.1/3/24-10-2012 (ΦΕΚ ΤΥΟΔΔ’ 593)απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ
Σερρών περί διορισμού του Προέδρου του ΤΕΙ Σερρών
9. Την υπ’ αριθμ.2705/Ε5/9-1-2013 (ΑΔΑ : ΒΕΙΕ9-ΜΥΟ) Υ.Α. με την οποία διαπιστώθηκε η
εκλογή του Προέδρου του ΤΕΙ Σερρών
10. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 76 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλισης της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίησης
των Α.Ε.Ι.» όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν
11. Τις διατάξεις του άρθ.47 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α’ 228) «Ανασυγκρότηση Φορέων
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις»
12. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 12 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «Ρυθμίσεις θεμάτων
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη έξι (6) εσωτερικών μελών του ενδεκαμελούς
Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με τετραετή θητεία (ήτοι από 1-9-2016 έως
31-8-2020) , το οποίο θα αποτελείται από επτά (7) εσωτερικά μέλη (έξι μέλη είναι
Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές και ένα (1) μέλος θα είναι
εκπρόσωπος των φοιτητών). Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι εξωτερικά μέλη.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 24-8-2016, ημέρα Τετάρτη, σε ένα εκλογικό τμήμα, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες,
κατά τις ώρες 10:00 έως 14:00, με δυνατότητα ολιγόωρης παράτασης σε περίπτωση που
υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από το εκλογικό τμήμα.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν από την Προεδρία (Πρόεδρος και Αναπληρωτές Προέδρου) του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα εκτελεί και χρέη Εφορευτικής Επιτροπής.
Τεχνικές λεπτομέρειες της όλης εκλογικής διαδικασίας (εκλογικοί φάκελοι, ψηφοφορία,
ταξινομική ψήφος κλπ), θα καθοριστούν με απόφαση της Προεδρίας τους Ιδρύματος.

[2]

ΑΔΑ: 7ΦΝΕ469143-8ΦΣ

Υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι όλοι οι πλήρους
απασχόλησης Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές Καθηγητές του ιδρύματος.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία
πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας ή έχουν ασυμβίβαστο ή τελούν σε αναστολή
καθηκόντων κατά το άρθρο 24 του Ν.4009/11.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για την εκλογή τους στη
θέση του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,
καταθέτοντας σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα,
έως την Παρασκευή 29-7-2016 και ώρα 14:00 με έναν από τους κάτωθι τρόπους :


αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ενώπιον της Προεδρίας του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρων και Γραμματέα)



ηλεκτρονικά με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocolo@teiser.gr



επιστολικά, με συστημένη επιστολή υπόψη της Προεδρίας του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας, με την ένδειξη «Αίτηση Υποψηφιότητας για τη θέση του εσωτερικού
μέλους του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αναρτηθούν τα βιογραφικά τους στην κεντρική ιστοσελίδα
του Ιδρύματος, παρακαλούνται μαζί με την αίτησή τους να υποβάλλουν ένα σύντομο
βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή (με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
protocolo@teiser.gr ) και τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσιοποίηση του βιογραφικού
τους.
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της
διαδικασίας εκλογής.

παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία

υποβάλλεται στην Προεδρία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (εφορευτική επιτροπή) .
Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων τηρείται από τα όργανα
διενέργειας εκλογών ειδικό πρωτόκολλο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής
της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν.
Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται στην Προεδρία του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας, να διορίσει το αργότερο δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία
έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των
υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της
εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας.
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Τα εσωτερικά μέλη θα εκλεγούν από το εκλεκτορικό σώμα που αποτελείται από το σύνολο
των Καθηγητών όλων των βαθμίδων (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι
Καθηγητές και Καθηγητές Εφαρμογών) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με ενιαίο
ψηφοδέλτιο και με σημείωση της εκλογής δίπλα από το όνομα των υποψηφίων της σειράς
προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής ψήφου).
Οι εκλογικοί κατάλογοι θα καταρτιστούν από το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοικητικού Οικονομικού του Ιδρύματος και θα εγκριθούν από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας.

οριστικοποίησή τους θα γίνει είκοσι (20) ημέρες πριν από την

ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι στις 29-7-2016 ημέρα Παρασκευή.
Στο εκλεκτορικό σώμα μπορούν να μετέχουν και τα μέλη Ε.Π. που απουσιάζουν νομίμως
από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας – εφόσον αυτή δε συνεπάγεται την
αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους –εφόσον το δηλώσουν εγγράφως
ή ηλεκτρονικά μέχρι την 29-7-2016, στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού
Οικονομικού του Ιδρύματος.
Τα εσωτερικά μέλη ανά Σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο, εκτός αν το πηλίκο
του αριθμού των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, πλην του φοιτητή, δια του αριθμού
των σχολών του Ιδρύματος είναι μεγαλύτερο του δύο. Ο περιορισμός του προηγούμενου
εδαφίου δεν θα εφαρμοστεί αν, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των υποψηφίων
υπερβαίνει τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, η κάλυψη του συνόλου των θέσεων αυτών
καταστεί αδύνατη λόγω του περιορισμού.
Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων,
οι εκλογές θα ματαιωθούν και θα επαναπροκηρυχθούν από την Προεδρία του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας, μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη λήξη της προθεσμία για την υποβολή των
υποψηφιοτήτων.
Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ
τους διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, η Προεδρία
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας θα ορίσει με απόφασή της τον τρόπο διεξαγωγής της
εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, η οποία θα γίνει το
αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία
άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή
ηλεκτρονικής ψήφου, τότε υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών,
ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου θα διοριστούν οι αρχαιότεροι καθηγητές πρώτης
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βαθμίδας του ιδρύματος, με τους περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.4009/11, όπως ισχύει.
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και
β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο
αναπληρωτής του.
Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:
α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν
ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των
υποψηφίων,
β) η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την
εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων
υποψηφίων και
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή
των ψήφων.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής έως τη σύνταξη
του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων
αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.
Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (α) υποβάλλονται ενώπιον της
εφορευτικής επιτροπής το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε
τέσσερις (4) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των
υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια
προθεσμία.
προκήρυξη αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες, να αναρτηθεί στην κεντρική
ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να γίνει ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του
Ιδρύματος. Ειδικά στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος η προκήρυξη να επιδοθεί με
απόδειξη παραλαβής, μερίμνη των Γραμματειών των Τμημάτων τους.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Δημήτριος Πασχαλούδης
Καθηγητής
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Πρόεδρο, Αναπληρωτές Προέδρου και Γραμματέα
2. Πρόεδρο Συμβουλίου
3. Δ.Δ.Ο
4. Τμήμα Προσωπικού
5. Τμήμα Σ.Α.Ο.Ε.
6. Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Σχολές και Τμήματα
8. Μέλη Ε.Π. (δια των Τμημάτων)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Τμήμα Α’, Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
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ΠΡΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ

Την Προεδρία
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Υποψηφιότητας για τη θέση
Εσωτερικού Μέλους
του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας

Με

την

παρούσα

αίτηση

σας

υποβάλλω

την

υποψηφιότητα μου για μία θέση εσωτερικού μέλους του
Του ..................................................
……………………………………

Συμβουλίου

του

γνωρίζοντας

τις

ΤΕΙ

Κεντρικής

προϋποθέσεις

Μακεδονίας,

που

ορίζει

ο

Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/ τ. ) άρθ. 8, παρ. 4, όπως

Πατρ. ................................................

τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μητρ .................................................

Είναι σε γνώση μου ότι υποψήφια εσωτερικά μέλη του

Τόπος Γέννησης: .............................

Συμβουλίου

Έτος Γέννησης: ................................
Τόπος κατοικίας: ...........................
Βαθμίδα...........................................
Σχολή...............................................

απασχόλησης

μπορούν

να

Καθηγητές

είναι

όλοι

πρώτης

οι

πλήρους

βαθμίδας

και

ασυμβίβαστα

στο

ναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος.
Δηλώνω

ότι

δεν

συντρέχουν

πρόσωπό μου, δεν τελώ σε αναστολή άσκησης
καθηκόντων κατά το άρθρο 24 του Ν.4009/11 και δεν
αποχωρώ από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας πριν από

Τμήμα..............................................

τη λήξη της τετραετούς θητείας.
Συνημμένα υποβάλλω :

ΘΕΜΑ:
«Υποψηφιότητα για μια θέση

1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα
αποστείλω και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

protocolo@teiser.gr

εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»

2. Συναινώ στην ανάρτηση του σύντομου βιογραφικού
σημειώματος (το οποίο σας αποστέλλω σε
ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
protocolo@teiser.gr) στον Ιστότοπο του Ιδρύματος

Σέρρες …..-…….- 2016

(σημειώστε αναλόγως): Ν Ι

□

ΟΧΙ

□

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.
Μετά τιμής
Ο/Η αιτών/ούσα
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