
[1] 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού  
Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών    
Πληροφορίες : Χριστοφορίδου Χριστίνα 
Διεύθυνση : Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124 Σέρρες  
Τηλέφωνο: 2321049210 Fax: 2321046556  
E- mail : saoe@teiser.gr  Σέρρες  17-9-2018 

 Αριθ. Πρωτ: 3874 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2019 ΕΩΣ 31-12-2020 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/88 (ΦΕΚ 684 Β') Υ.Α «Τρόπος, διαδικασία και 

προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά 

συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 
αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/88 (ΦΕΚ 876 Β΄), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-90, (ΦΕΚ 
562 Β’), ΔΙΔΑΔ/φ.37.9/683/19516/26-9-2001 (ΦΕΚ 1246 Β΄) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3794 Β΄) 

2. Τις διατάξεις της αριθμ.Β1/322/24-4-89 (ΦΕΚ 304 Β΄) ΚΥΑ  
3. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθ. 159 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της παρ.6β σύμφωνα με την οποία οι αιρετοί 

εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην 

κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον βαθμό Γ΄  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και της παρ.13 του 
άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄) 

5. Τις διατάξεις της αριθμ.100338/Ε5/31-8-2011 (ΦΕΚ 2005 Β΄) ΚΥΑ «Σύσταση 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Δ.Π., ……….. των ΤΕΙ …….» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

6. Το αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/11-6-2018 (ΑΔΑ : 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ) 

έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκλογές για την ανάδειξη των 

αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων 

υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» 

7. 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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8. Την αριθμ. 43876/Ε5/15-11-2004 (ΦΕΚ 1749 Β΄) Υ.Α. έγκρισης του Εσωτερικού 

Κανονισμού του Ιδρύματος 

9. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 642/4-12-2017) Υ.Α. με την οποία 

διαπιστώθηκε η εκλογή του Δημητρίου Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύματος, με θητεία 

από 1-12-2017 έως 30-11-2021. 

10. Τις διατάξεις 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 Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

12. Το γεγονός ότι στις 31-12-2016 λήγει η θητεία των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

13. Την αριθμ.3082/4-7-2018 απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος «Εκλογές αιρετών 
εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας»  

14. Την αριθμ.3377/20-7-2018 απόφαση του Πρύτανη για την οριστικοποίηση των 
πινάκων εκλογέων 

15. Την αριθμ.3209/11-7-2018 απόφαση του Πρύτανη για τη σύνταξη του πίνακα 
υποψηφίων 

16. Την αριθμ.3646/3-9-2018 (ΑΔΑ : Ω0ΝΓ469143-Π1Α) απόφαση του Πρύτανη για τη 
συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής 

17. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις για τη διαγραφή υποψηφίου από τον 
πίνακα υποψηφίων 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των παρακάτω μελών του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, για τη χρονική περίοδο 1-1-2019 έως 

31-12-2020 : 

 δύο (2) αιρετών εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) του μόνιμου διοικητικού 

προσωπικού και  

 δύο (2) αιρετών εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) του διοικητικού 

προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.  

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, ενώπιον της 

εφορευτικής επιτροπής, στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες από 

08:00 π.μ. μέχρι 05:00 μ.μ., στο μεσοπάτωμα του κτηρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας, στις Σέρρες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθμ. 

ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/88 (ΦΕΚ 684 τ.Β') Υ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του Ιδρύματος, εφόσον δεν επιθυμούν να 

ψηφίσουν αυτοπροσώπως, μπορούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία κατά τη διαδικασία 

του άρθ.13 της  αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/88 (ΦΕΚ 684 τ.Β') Υ.Α., με αποστολή 

του ειδικού φακέλου ψηφοφορίας (επί αποδείξει), στον Αβδελά Χρήστο, μέλος της 
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Εφορευτικής Επιτροπής, υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών (μετά από υπόδειξη της Προέδρου της 

Εφορευτικής Επιτροπής). 

Οι Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, έχουν ως εξής : 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  

ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2019 ΕΩΣ 31-12-2020. 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Κατ. Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός 

1 Δεσπούδη Στεργιανή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Α 

2 Ελεκίδου Κυπαρισσία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Α 

3 Ζαχαρούδη Αθηνά ΠΕ Μηχανικών Α 

4 Σιούλα Αγνή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων Α 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Κατ. Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός 

1 Κουλόγιαννης Χρήστος ΤΕ Μηχανολόγων Α 

2 Μπάκα Μαρία ΔΕ Γραμματέων Α 

3 Παρασκευόπουλος Ιωάννης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Α 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να διορίσει με γραπτή δήλωσή του που παραδίδεται 

στην εφορευτική επιτροπή, ένα (1) αντιπρόσωπο με έναν (1) αναπληρωτή του, οι 

οποίοι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην αποτελούν μέλη της 

εφορευτικής επιτροπής. 

Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους (ή οι αναπληρωτές τους όταν οι 

αντιπρόσωποι λείπουν), έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα 

ψηφοφορίας, να διατυπώνουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη 

της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να παρευρίσκονται στη 

διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται σύμφωνα 

με την αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/88 (ΦΕΚ 684 τ.Β') Υ.Α. Η απουσία τους δεν 

εμποδίζει την εκλογική διαδικασία. 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 
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Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν μόνο όσοι είναι γραμμένοι στον οριστικό πίνακα 

εκλογέων (αριθμ.3377/20-7-2018 απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ Κ.Μ.).   

Οι εκλογείς κατά την προσέλευσή τους  για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος θα 

πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό της 

ταυτότητας έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του δημοσίου τομέα και φέρει 

φωτογραφία του υπαλλήλου. 

 Η παρούσα απόφαση : 

 να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.   

 να αναρτηθεί στο σχετικό πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο Διοίκησης στις Σέρρες 

 να αποσταλεί στην Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 

στην Κατερίνη, προκειμένου να τοιχοκολληθεί αμέσως μετά την παραλαβή του στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και να αποστείλει στο Τμήμα Σ.Α.Ο.Ε. τη σχετική 

έκθεση τοιχοκόλλησης 

 να αποσταλεί στην Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης 

στο Κιλκίς, προκειμένου να τοιχοκολληθεί αμέσως μετά την παραλαβή του στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Τμήματος και να αποστείλει στο Τμήμα Σ.Α.Ο.Ε. τη σχετική έκθεση 

τοιχοκόλλησης  

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

Δημήτριος Δ. Χασάπης 
Καθηγητής 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραμματεία Πρυτανείας 

2. Δ.Δ.Ο. 

3. Τμήμα Προσωπικού 

4. Τμήμα Σ.Α.Ο.Ε. 

5. Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών 

6. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στην Κατερίνη  

7. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης στο Κιλκίς  

8. Όλα τα μέλη Δ.Π. του Ιδρύματος 


