
. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ’ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ-Σ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΗίΝίΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
■ΤΓ,Ό-'ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥII

Ταχ. Δ/νση; Αν, Παπανδρέου 37 ' ·
Τ:Κ: — Πόλη: 15180 - Μαρούσι.............
Ιστοσελίδα: http://www.minq'du.gov.gr 
Πληροφορίες: ε:Α. Κολλια 
Τηλέφωνο: 210-3442745 
FAX: 210-3442314 ................. .......

Μαρούσι, 0/-04-2017

Αρ. πρωτ. Βαθμ. Πρ’οτ.
Φ. 120.67/ΕΜΠ/1759/Ζ2

ΠΡΟΣ: Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών ΔΕΠ 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων
Συμβούλιο της Επικράτειας 
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ΚΟΙΝ.ι.κ. Αθανάσιο Καραμπίνη
Πρύτανη του Δημοκριτείου 

* Πανεπιστημίου Θράκης

θέμα · <Π Ιειθαρχική δίωξη και παραπομπή του κ. Αθανάσιου Καραμπίνη, Πρύτανη του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  ̂ · -

Έχοντας υπόψη :____  ’_____·__________  ·· , : ____.._______ __ 1 . ......

. ··... α) ,το-υ ,Ν..̂  .Μ9/βΤβ.: Πέι&ρχι^ρύ jy-ugoyM&u Καθηγητών -Κ^;Υφηγητφν-τΜΥ

• τ-ων άρθρων 326;έω·ς 333·.to y ν/5343/1932·-.«Περί; Gpygyttfpoo χ<?υ Βάνέπαστημίομ

Α θ η ν ώ ν »  (Φ Ε Κ  8 6  Α / ) κ α ι  το υ  π ,δ . της. 1 2 -7-1933  « Π ε ρ ί  τ η ς  π ε ιθ α ρ χ ικ ή ς  δ ιψ ξ ε ω ς  κ α ι

β; της παραγράφου 23 του άρθρου 45 tou Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και .λειτουργία 

των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 87 Α'), 

γ) της πάρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α Ί95 ),
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δ) των άρθρών 5 και 22 έως 28 του.π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ .220 Α') «Πρότυπος Γενικός 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 107 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α') «Κύρωση‘του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (στο εξής 

Υπαλληλικός Κώδικας),

ε) του άρθρου 14 παρ. 7 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/τ.Α) σύμφωνα με τις οποίες η
W . , ’ -.. - · ...

διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου από το Γενικό 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα Σώματο: και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και 

Ελέγχου της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.3074/2002, πειθαρχικών παραπτωμάτων- 

υπαλλήλων, δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων αυτών για την άσκηση
ί

πειθαρχικής δίωξης.

2) Το γεγονός της πραγματικής αδυναμίας να ασκηθεί η παρούσα πειθαρχική δίωξη και 

παραπομπή δια του Πρυτάνεως του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 249/1976 και της 

παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 160/2008, δεδομένου ότι παραπέμπεται ο 

ίδιος ο Πρύτανης του ιδρύματος.

3) Τη με αριθ. 19/Α/2017 (αρ. εμπ. Πρωτ. Γραφ. Υπουργού 1447/23-3-2017) Έκθεση 

Ελέγχου τιον Επιθεωρητών Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας

: Διοίκησης, κ.κ. Μ. Βλάχου και Μ. Νοταρά-Μπαφίτη.  ..  .......... ............

1 Αποφασίζουμε

Ασκούμε πειθαρχική δίωξη και παραπέμπουμε ενώπιον του Συμβουλίου Σας τον Πρύτανη

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Αθανάσιο Καραμπίνη του ίωάννου, Καθηγητή 

■· α' βαθμίδας, διότι, με την ιδιότητα του.Αντιπρύτα.ν η ΔΠΘ μέχρι 31/8/2010 και στη συνέχεια 

του Πρύτανη από 1/9/2014 έως σήμερα, συμμετείχε στα αρμόδια όργανα του. ΔΠΘ που.. 

έλαβαντις αποφάσεις γιαπην κατακύρακτη-τοϋ αποτελέσματος του διαγωνισμού.447/2007 

και τη σύναψη των συμβάσεων με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ή ασκώντας δικαίωμα 

προαίρεσης για την ανάθεση των υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του ΔΠΘ για τα χρονικά 

διαστήματα από -1-1-2008-έως 2-2^2009; άπό 2-2-2010 έως 1-2-2011πο:πό iS-S^OlA έως 

31-8-20.15, στις πόλεις Κομοτηνή και Ξάνθη και.από 7-9^2015 έως 9-11-2.015,στις πόλεις 

Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδσ, χωρίς να δηλώσει· κώλυμα, ως οφείλε 

λόγω της συμμετοχής της συζύγου του και πρώην υπαλλήλου του Δ.Π.Θ. ως συνιδρυτή σε
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ήταν μέτοχος στην ίδιο: εταιρεία με τον ανάδοχο των συμβάσεων σίτισης των ώοιτητών του
) ■ ■ ■ _  . . .  .

ΔΠΘ, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου / του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

(ν.2690/1999).
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Εσωτερική.διανοιιή :
Γραφείο Υπουργού κ. Γαβρόγλου 
Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Παντή 
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
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