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ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας 

του ΤΕΙ Αθήνας  λόγω 
διεξαγωγής του 

δηµοψηφίσµατος της 5ης 
Ιουλίου 2015»  

ΠΡΟΣ : Όλα τα Τµήµατα των 
Σχολών και τις ΥΔΜ  του ΤΕΙ 

Αθήνας 
 
 

 

ΣΧΕΤ. :  
 

ΚΟΙΝ
. 

: -Διευθυντές Σχολών  
-Προέδρους Τµηµάτων 
  

 

 

Ενόψει του δηµοψηφίσµατος που θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 

2015, η Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας, στην υπ’ αρ. 16/01-07-2015  

συνεδρίασή της, οµόφωνα αποφάσισε τα εξής: 

1. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 θα διεξαχθούν κανονικά οι 

εξετάσεις µαθηµάτων σε όλα τα Τµήµατα των Σχολών του ΤΕΙ 

Αθήνας. 

2. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 δεν θα πραγµατοποιηθούν οι 

προγραµµατισµένες εξετάσεις µαθηµάτων, οι οποίες θα 

διεξαχθούν, µε ευθύνη των Προέδρων των Τµηµάτων και των 

Διευθυντών των Σχολών, µέχρι την Παρασκευή 10-07-2015.  

3. Οι διοικητικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά και τις δύο 

ηµέρες. Για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων στην άσκηση του 

δικαιώµατος της ψηφοφορίας επί του δηµοψηφίσµατος της 5ης 

Ιουλίου 2015 θα ισχύσουν τα αναφερόµενα στη  µε αρ. πρωτ. 

 



ΔΙΔΑΔ/Φ.69/69/οικ.21603/30-06-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αναλυτικά  

α. Όσοι µετακινηθούν σε απόσταση 200 – 400 χιλιοµέτρων θα 

λάβουν άδεια µιας (1) 

εργάσιµης ηµέρας. 

β. Όσοι µετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιοµέτρων και πάνω θα 

λάβουν άδεια δύο (2) εργασίµων ηµερών, εφόσον κινηθούν εξ 

ολοκλήρου οδικώς, µε βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. 

γ. Όσοι µετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική 

πρόσβαση, ο αριθµός των ηµερών αδείας που θα λάβουν θα 

εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα µε την απόσταση και τις 

ειδικές συνθήκες µετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να 

υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
-Τµήµα Γραµµατείας Προέδρου, 
Αντιπροέδρων και Γενικού 
Γραµµατέα 
-Διεύθυνση Διοικητικού/ Τµήµα 
Συλλογικών & Ατοµικών 
Οργάνων & Επιτροπών 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.  ΑΘΗΝΑΣ 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ:  Αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/69/οικ.21603/30-06-2015 

εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

  

 
 
 


