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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
& ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση : Τέρμα Μαγνησίας,
Σέρρες τ.κ. 62124
Τηλέφωνο: 2321049141
Fax: 2321046556
E- mail : gram_proedrou@teiser.gr

Σέρρες 5-7-2016
Αριθ. Πρωτ: 2309

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Έχοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθμ. 87549/Ε5/30-07-2012 Υ.Α. «Σύνθεση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών
σύμφωνα με το Νόμο 4009/2011» (ΦΕΚ ΤΥΟΔΔ’ 389)
2. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθ.34 του N. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24) «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.» σύμφωνα με την
οποία «7. παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α 195) καταργείται»
3. Το γεγονός ότι η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα με το αριθμ.87840/Ζ1/30-5-2016 έγγραφο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., λήγει στις 31-8-2016
4. Τις διατάξεις του άρθ.2 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»
5. 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 αντικαταστάθηκε με το αριθμ. 127/2013 ΠΔ. (ΦΕΚ 190, τ.Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ.1/3/24-10-2012 (ΦΕΚ ΤΥΟΔΔ’ 593)απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών
περί διορισμού του Προέδρου του ΤΕΙ Σερρών
7. Την υπ’ αριθμ.2705/Ε5/9-1-2013 (ΑΔΑ : ΒΕΙΕ9-ΜΥΟ) Υ.Α. με την οποία διαπιστώθηκε η
εκλογή του Προέδρου του ΤΕΙ Σερρών
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλισης
της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίησης των Α.Ε.Ι.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

Προσκαλούμε
Κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει υποψηφιότητα για την ανάδειξη των τεσσάρων (4)
εξωτερικών μελών (Πρόεδρου και τριών λοιπών εξωτερικών μελών) του Συμβουλίου του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι και την 19-8-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
Τα υποψήφια μέλη πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στην περ.α’ της παρ.5
του άρθρου 8 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την περ.α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του
Ν.4076/2012.
Ειδικότερα, για την εκλογή εξωτερικού μέλους απαιτείται ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου
στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα
τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

προϋπόθεση κατοχής πτυχίου για την κατάληψη θέσης εξωτερικού

μέλους του Συμβουλίου δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η λήψη αυτού (κατ’
αναλογία εφαρμογή της επιφύλαξης που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.
4009/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 και η
οποία προβλεπόταν στην παρ.2 του καταργηθέντος, από την παρ.3α' του άρθρου 70 του ιδίου
νόμου, άρθρου 17 του Ν. 4009/2011).
Κωλύονται να εκλεγούν, ως εξωτερικά μέλη, πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική
συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά την τελευταία πενταετία,
καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές ΑΕΙ της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα
εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.β της παρ.5 του άρθρου 8
του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 2 του Ν.4076/2012 και με
τετραετή θητεία, ήτοι από 01-09-2016 έως 31-08-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την υποψηφιότητά τους, κατά τις ώρες 09:00 έως
14:00, με τους παρακάτω τρόπους :
 Αυτοπροσώπως ή διά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης
αίτησης – βάσει του συνημμένου στην Προκήρυξη υποδείγματος - στη Γραμματεία Προέδρου
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 Με συστημένη επιστολή απευθυνόμενη στη Γραμματεία Προέδρου στη διεύθυνση «ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ.62124, Σέρρες» με την ένδειξη «Υποβολή
υποψηφιότητας για εξωτερικό μέλος στο Συμβούλιο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»


λεκτρονικά (e-mail) με αποστολή στη διεύθυνση : protocolo@teiser.gr
υποψηφιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από :

1. Αίτηση, στην οποία θα δηλώνεται η υποψηφιότητα ως Πρόεδρος ή μέλος ή και τα δυο (βάσει
του συνημμένου στην πρόσκληση υποδείγματος).
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου κώλυμα εκλογιμότητας.
4. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Γενικά κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.
παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί, με ευθύνη του Τμήματος Γραμματείας Προέδρου, στον
ημερήσιο τύπο και να αποσταλεί για ανάρτηση στους παρακάτω ιστοτόπους:
1. Του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
3. Του Ιδρύματος (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας).
4. Του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

Ο Πρόεδρος
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εσωτερική Διανομή:
1. Πρόεδρο, Αναπληρωτές Προέδρου και Γραμματέα
2. Πρόεδρο Συμβουλίου
3. Δ.Δ.Ο
4. Τμήμα Προσωπικού
5. Τμήμα Σ.Α.Ο.Ε.
6. Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Σχολές και Τμήματα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Τμήμα Α , Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)
Λεωφόρος Συγγρού 44
117 42 ΑΘ ΝΑ
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Καθηγητής

ΑΔΑ: 7ΒΚΡ469143-Β9Φ

ΑΙΤΗΣΗ

Του/της ................................................
……………………………………
Πατρ./μο ...................................
Μητρ/μο ....................................
Τόπος Γέννησης: ...........................
Έτος Γέννησης: ...................................
Ιδιότητα:……………..............................
Τόπος μόνιμης κατοικίας: .....................
Διεύθυνση κατοικίας ............................

ΠΡΟΣ
Την Προεδρία
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω υποψηφιότητα για
τη θέση:

□ του Προέδρου ή
□ του Εξωτερικού Μέλους ή
□ του Προέδρου και Εξωτερικού Μέλους
του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,
γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παρ.5 του άρθ.8 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α ) για
την υποβολή υποψηφιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

.............................................................
Πόλη: ...........................................
Τ.Κ. ................................
Τηλέφωνο..................................

Δηλώνω ότι δεν είχα οποιαδήποτε οικονομική
συναλλαγή με το Ίδρυμα με σκοπό το κέρδος την
τελευταία πενταετία και ότι δεν είμαι εν ενεργεία
Καθηγητής Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, ούτε συνταξιούχος
Καθηγητής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

e-mail...................................................
Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
................................................
ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητα για την θέση
Προέδρου ή και εξωτερικού μέλους του
Συμβουλίου του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης»
(Διαγράψτε ότι δεν θέλετε)

Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το
αποστείλω και ηλεκτρονικά στη

οποίο θα
διεύθυνση:

protocolo@teiser.gr
Συναινώ στην ανάρτησή του στον Ιστότοπο του
Ιδρύματος (σημειώστε αναλόγως)
NAI

□

OXI

□

β.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν
πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας .
Συνημμένα
1…………............................................
2…………............................................
3…………............................................
4…………............................................
Σέρρες ......-......-2016

γ. Αντίγραφο ΑΔΤ ή Διαβατηρίου
δ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
ε. Λοιπά δικαιολογητικά:
............................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Τόπος/ημερομηνία
Μετά τιμής
Ο/Η Αιτών/ούσα
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