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                    Προς: Όλα τα μέλη ΕΠ του ΤΕΙ ΑΜΘ  

                    Κοιν.: ΥΠΔΒΜΘ-Δ/κος Τομέας Ανώτατης 

                               Εκπαίδευσης 

                               Συμβούλιο ΤΕΙ ΑΜΘ 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου ΤΕΙ ΑΜΘ. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ ΑΜΘ, έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 8 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ.195/06-09-2011/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/309/125673/Β2/2011 (ΦΕΚ. 2436/02-11-2011/τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση για 

την «Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών – 

εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε ΑΕΙ».  

3. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/311/125673α/Β2/2011 (ΦΕΚ. 2503/04-11-2011/τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση για 

την «Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε ΑΕΙ». 

4. Tην υπ’ αριθμ. Φ.122.1/908/144145/Β2/2012 Υπουργική Απόφαση «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης 

των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και σύστημα ταξινομικής ψήφου» (ΦΕΚ Β΄3048/2012). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 87/2013 (ΦΕΚ Α΄ 129): «Μετονομασία του ΤΕΙ Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης − Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση 

Παραρτημάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190), με το οποίο το ΤΕΙ Καβάλας 

μετονομάστηκε σε ΤΕΙ ΑΜΘ. 

6. Το ΦΕΚ 523/τ. ΥΕΘ&ΟΔΦΔ&ΕΔΤ/15-11-2012, Διαπιστωτικής Απόφασης αριθμ. 140716/Ε5/12-11-2012 

του Υπουργού Παιδείας, Συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας. 

7. Το ΦΕΚ 20/18-01-2013 τ. ΥΕΘ&ΟΔΦΔ&ΕΔΤ, διορισμού του κ. Αθανάσιου Μητρόπουλου ως Προέδρου 

του ΤΕΙ Καβάλας, με τετραετή θητεία και την αριθμ. 16906/Ε5/12-02-2013 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

διορισμού Προέδρου του ΤΕΙ Καβάλας με ΑΔΑ:ΒΕΥΑ9-ΚΥΓ. 

8. To γεγονός ότι η θητεία των μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ ΑΜΘ κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων 

και σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 107293/Ζ1/30-06-2016 έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Λήξη θητείας των εκλεγέντων 

κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4076/2012 οργάνων», λήγει την 31-8-2016. 

Αποφασίζουμε 

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη έξι (6) εσωτερικών μελών του ενδεκαμελούς Συμβουλίου του ΤΕΙ 

ΑΜΘ, με τετραετή θητεία. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14-09-2016, στο κτίριο της Κεντρικής 

Διοίκησης του Ιδρύματος, κατά τις ώρες από 10.00 έως 13.00, (με ενδεχόμενη επανάληψη την Παρασκευή 16-

09-2016). 

Υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΙ ΑΜΘ μπορούν να είναι όλοι οι πλήρους απασχόλησης 

Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι 

Καθηγητές ή Αναπληρωτές 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. 4009/2011. 
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Η δήλωση υποψηφιότητας για τις θέσεις των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ ΑΜΘ κατατίθεται 

στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, μέχρι τη Δευτέρα 25-07-2016. Η ανακήρυξη των 

υποψηφίων ολοκληρώνεται έως την Πέμπτη 04-08-2016 και αναρτάται σχετικός πίνακας κατά αλφαβητική 

σειρά. Ενστάσεις κατά της ανακήρυξης υποψηφίου μπορεί να υποβάλλονται από εκλογέα ή υποψήφιο, μέχρι 

την Παρασκευή 02-09-2016. 

Τα εσωτερικά μέλη θα εκλεγούν από το Εκλεκτορικό Σώμα που αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών 

όλων των βαθμίδων (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Καθηγητές Εφαρμογών) του 

ΤΕΙ ΑΜΘ, με ταξινομική ψήφο. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται στις 25-08-2016, ημέρα Πέμπτη. 

Στο Εκλεκτορικό Σώμα μπορούν να μετέχουν και όσοι απουσιάζουν με εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια, 

εφόσον το δηλώσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Προσωπικού του Ιδρύματος. Όσοι τελούν σε 

αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους δεν μετέχουν σε αυτό το Εκλεκτορικό Σώμα. 

Ορίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από Καθηγητές οιασδήποτε βαθμίδας, τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της οποίας θα ορισθούν ύστερα από κλήρωση που θα διενεργηθεί στις 30 Αυγούστου 

2016, ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00΄π.μ., μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών στους εκλογικούς καταλόγους. 

Η προκήρυξη αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες, να είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΑΜΘ και 

να γίνει ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.  

 

 Καβάλα, 04-07-2016 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Μητρόπουλος 

 

 

 

 

Συνημμένα: Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας  

 

Εσωτερική διανομή 

Σχολές και Τμήματα 

Δ/νσεις και Τμήματα ΥΔΜ 

Φοιτητικούς Συλλόγους ΠΠΣ και ΜΠΣ 
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