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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη 

δύο (2) αιρετών εκπροσώπων μόνιμου διοικητικού προσωπικού και δύο (2) αιρετών 

εκπροσώπων Δ.Π. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ.Π. του 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία από 1-1-2019 έως 31-12-2020  

Ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 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 και ισχύει και ειδικότερα του 

άρθρου 8 «Εφορευτικές Επιτροπές» 

2. 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.» 

3. Την αριθμ. 43876/Ε5/15-11-2004 (ΦΕΚ 1749 Β΄) Υ.Α. έγκρισης του Εσωτερικού 

Κανονισμού του Ιδρύματος 

4. 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. 

5. 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 

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

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

7. 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. 

8. Το με αριθμ. πρωτ. 3082/4-7-2018 έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 

με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού 

Προσωπικού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 3209/11-7-2018 έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 

με θέμα «Πίνακες υποψηφίων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό 
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Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρονική 

περίοδο 1-1-2019 έως 31-12-2020» 

10. Το με αριθμ. πρωτ. 3377/20-7-2018 έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 

με θέμα «Οριστικοί Πίνακες Εκλογέων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων (μονίμων 

και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (με θητεία 1/1/2019-31/12/2020» 

11. Tην με αριθμ. πρωτ. 3553/27-8-2018  ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης των μελών 

της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο πίνακα ανακοινώσεων  και στην 

ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.  

12. Το από 3-9-2018 Πρακτικό δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, ενώπιον της οποίας θα διεξαχθούν 

εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων μόνιμου διοικητικού προσωπικού 

και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων Δ.Π. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με θητεία από 1-1-2019 έως 31-12-2020, 

αποφασίζουμε 

συγκροτούμε τριμελή Εφορευτική Επιτροπή μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. του 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ενώπιον της οποίας θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη 

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

και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) Δ.Π. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., 

στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με θητεία από 1-1-2019 έως 

31-12-2020, ως ακολούθως: 

Α. Τακτικά Μέλη 

1. Καζάκη Καλλιόπη, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, ως 

Πρόεδρος 

2. Αβδελάς Χρήστος, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Γ’ 

3. Καραγιαννακίδης Νικόλαος, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’ 

 

Β. Αναπληρωματικά Μέλη  (με τη σειρά που κληρώθηκαν) 

1. Γρηγοριάδου Σοφία, διοικητικός υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ με 

βαθμό Α’ 

2. Χριστούλα Μυρτώ, διοικητικός υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ με 

βαθμό Α’ 

3. Τσαρούχα Σοφία, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Α’ 

4. Μπάτζιος Γεώργιος, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’ 

5. Τοπούζη Ευστρατία, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ με βαθμό Α’ 

6. Ευαγγελίδης Αχιλλέας, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ με βαθμό Β’ 
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7. Αλεξανδράκη Σικαλοπούλου Μαρία, διοικητικός υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ 

κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’ 

8. Κουκνάκου Χρυσούλα, διοικητικός υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ με 

βαθμό Α’ 

9. Κηπουρού Αθανασία, διοικητικός υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ με 

βαθμό Α’. 

Η άσκηση των καθηκόντων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της εφορευτικής 

επιτροπής είναι υποχρεωτική. 

Η αναπλήρωση των μελών καθώς και η άσκηση των καθηκόντων της εφορευτικής επιτροπής  

γίνεται σύμφωνα με  τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/88 (ΦΕΚ 684 Β') Υ.Α., όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της καθήκοντα 

γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών και εξουσιοδοτεί μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής 

για την παραλαβή των ειδικών φακέλων ψηφοφορίας που προβλέπονται στην ψηφοφορία με 

αλληλογραφία. 

 

 Ο Πρύτανης  
 του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 Δημήτριος Δ. Χασάπης 
 Καθηγητής 
 
Εσωτερική Διανομή 
Οριζόμενους  
Σ.Α.Ο.Ε.  
Δ.Δ.Ο.  
Τμήμα προσωπικού 
Δ.Π.Τ.Υ. (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
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