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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ,                                                              Σέρρες 13.11.2017 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ                                                                           Α.Π.: 3970 
Πληροφορίες: Α. Ιωαννίδου 
Τηλ.: 2321049101, 49141, 49153                                    
Fax.: 2321046556                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
E-mail:gram_proedrou@teiser.gr 
 
                                                    ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
 
                                                           ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 

                    (τακτικά και αναπληρωματικά)         
                    όπως αυτά αποτυπώνονται στην παρούσα 
 
                     με απόδειξη παραλαβής  
                     (δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 

  Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των 
εκλογών ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας». 

 
Ο ασκών καθήκοντα Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητής 
Αναστάσιος Μωυσιάδης, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα του άρθρου 2 «Ορισμοί» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΚΕΦ. Α΄), του άρθρου 
13 «Σύγκλητος», του άρθρου 15 «Πρύτανης-Αντιπρυτάνεις» και των παρ. 2, 
11 και 12 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ 
έως Ε΄). 

2. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 (ΜΕΡΟΣ Β) «Θέματα διοίκησης των 
Α.Ε.Ι.» του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ Α΄ 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», με την οποία παρατείνεται 
έως την 30η Νοεμβρίου 2017 η θητεία των μονομελών και συλλογικών 
οργάνων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που 
λήγει την 31ηΑυγούστου 2017. 
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3. Την αριθμ. 144363/Ζ1/1.9.2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν.4485/2017 (Α΄ 
114)». 

4. Την αριθμ. 153348/Ζ1/17 (ΦΕΚ 3255 Β/15.9.2017, ΑΔΑ: 6ΓΨ4653ΠΣ-7ΑΨ) 
Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για 
την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία 
ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των 
Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν.4485/2017 (Α΄ 114) και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 9 «Ανάδειξη εκπροσώπων». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 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», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) «Ρυθμίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις των άρθρων του αριθμ. 102/5.6.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 136/τ.Α΄) 
«Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – 
Συγχώνευση – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
αριθμ. 127/2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄)». 

7. Την υπ΄αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 593,τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012) με την 
οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου του 
Κωνσταντίνου, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με τετραετή θητεία από 
1.1.2013 (ΑΔΑ : BEIE9-MYO). 

8. Την αριθμ. 202/21/29.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩ5Β469143-Ψ4Ε) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: Τροποποίηση της 
αριθμ. 200/20/23.5.2017 προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης με θέμα 
«Τροποποίηση της Συγκρότησης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας», σύμφωνα με την οποία ο Α΄ Αναπληρωτής Προέδρου, 
Μωυσιάδης Αναστάσιος του Θωμά ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τ.Ε.Ι.  

9. Την αριθμ. πρωτ. 3599/25.10.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΑΠ469143-ΧΔ8) Προκήρυξη 
εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας (Θητεία 1.12.2017 έως 30.11.2019). 

10. Τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού (μελών Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού) και τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν 
 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

τον ορισμό της κάτωθι τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη 

Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της 

εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει χώρα την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 για την 
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ανάδειξη των εκπροσώπου των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με 

τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΒΑΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ως Πρόεδρος 
2. ΖΙΩΓΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
3. ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΠΑΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 
2. ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ 
3. ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 

 Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους 
υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της και με 
επιμέλειά της αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο 
πίνακας των υποψηφίων. 
 Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και 
ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, την εξέταση των τυχόν ενστάσεων 
που θα υποβληθούν και την ταχεία απόφανση επ΄ αυτών, την άρτια διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας, την έκδοση του τελικού αποτελέσματος και γενικότερα την επίλυση 
οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει κατά την εκλογική διαδικασία, εφαρμόζοντας 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον 
ιστότοπο του Ιδρύματος. 
 
 

Ο ασκών καθήκοντα Πρύτανη 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Αναστάσιος Μωυσιάδης 
Καθηγητής  

 
 
Εσωτερική Διανομή: 
-Γραμματεία Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων 
- Μέλη Ε.ΔΙ.Π. (με ηλεκτρονική αποστολή) 
-Τμήμα Σ.Α.Ο.Ε. 
-Τμήμα Προσωπικού 
-Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 
-Δ/νση Πληρ/κής & Τεχν. Υπηρεσιών 
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