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Π Ρ Α Ξ Η 
 

Ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητής Δημήτριος Δ. Χασάπης, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», 
όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης – Νομική 
μορφή των Α.Ε.Ι.», 2 «Ορισμοί (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΚΕΦ. Α΄), 15 «Πρύτανης – 
Αντιπρυτάνεις», παρ. 15, περ. ι του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και 
λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/2013) «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΄/2013) και την παρ.1 του 
άρθρου 13 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 
225/τ.Β΄/31.1.2017) Υ.Α.,  «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων 
των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, 
ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει 
και του άρθρου 4 του ν.4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
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των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών». 

6. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30.11.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 642, 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./4.12.2017), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας Χασάπη Δημητρίου του Δημητρίου ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

7. 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». 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

ορίζουμε τον Χρήστο Αβδελά του Ιωάννη, μόνιμο Διοικητικό Υπάλληλο του Τμήματος 

Πληροφορικής της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Πληροφορικής ως υπεύθυνο του Ιδρύματος για τη 

διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 

εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και 

μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης 

μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών “APELLA”, από 30.10.2018, με αναπληρωτή 

υπεύθυνο διαχείρισης τον Σάββα Πασχαλίδη του Αναστασίου, μόνιμο Διοικητικό 

Υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Πληροφορικής, 

Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.  

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει η αριθμ. πρωτ. 107/15.1.2014 (ΑΔΑ: 

ΒΙΨΟ469143-ΟΙΛ) προηγούμενη Πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στον 

Ιστότοπο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Κοινοποίηση:                                             Ο  Πρύτανης 
Αναφερόμενους                         του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Εσωτ. Διανομή:                                  Δημήτριος Δ. Χασάπης 
-Τμήμα Προσωπικού                                    Καθηγητής 
-Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 
- Γραμματείες Τμημάτων 
- Γραμματεία Πρυτανείας                                                                     

ΑΔΑ: 9ΒΖ1469143-ΗΓ3


		2018-11-06T14:29:41+0200
	Athens




