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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ, 

 ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 

ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 01-09-2020 ΕΩΣ 31-8-2021  

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8- 2017 τ. Α') «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3) Την αριθ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017». 

4) Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β') Υπουργική απόφαση σχετική με τον τρόπο 

διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και τη 

διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών 

υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017. 

5) Την αριθ. αριθμ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση που 

αφορά στην τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα 

«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 

διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, των διοικητικών 

υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 

(Α΄114)». 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

Θεσσαλονίκη, 01-Ιουλ-2020
Αριθμ.Πρωτ: 1522
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών 

Επιστημών. 

Ο παραπάνω εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία 

των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με ετήσια θητεία, 

από 01-09-2020 έως 31-8-2021. 

  

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 22 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα Η6 του Τμήματος Πληροφορικής στον 

ημιώροφο του κτιρίου Βιολογίας, από 11:30 μέχρι 12:30. 

  

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με 

απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

της ψηφοφορίας, ήτοι την 17 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, και αποτελείται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού του ΑΠΘ. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, 

πρωτοκολλούνται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου και υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή δια του 

Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού. Ειδικότερα, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 6 

Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, με αίτηση του ενδιαφερόμενου προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου ή επιστολικά ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: admin-tpd@ad.auth.gr ή admin-tlp@ad.auth.gr.   

 

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 

μέρα, δηλαδή, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

  

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των εκλογών, δηλαδή την ανακήρυξη των υποψηφίων, την 

ψηφοφορία, τον ορισμό αντιπροσώπου από τους υποψηφίους κλπ., εφαρμογή έχουν οι αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-

2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β΄) και αριθ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄)  αποφάσεις του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί: (α) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, (β) στην  ιστοσελίδα του Τμήματος 

Πληροφορικής  Α.Π.Θ. και γ) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. 

 

Κοινοποίηση  Τμήμα Λοιπού Προσωπικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 

Καθηγητής 

mailto:admin-tpd@ad.auth.gr
mailto:admin-tlp@ad.auth.gr
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)  
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………… 

Όνομα πατέρα: …………………………………………………………………………… 

Όνομα μητέρας: ………………………………………………………………………….. 

Ιδιότητα: ……………………………………………………………………………………. 

Τόπος γέννησης: ……………………… Ημερομηνία γέννησης: ……..……….…… 

Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο:……………………………………………………………….………………… 

 
Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξή μου ως εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/τ.Α΄/04-08-2017) και η με αριθμ. πρωτ. ………………. Προκήρυξη Εκλογών. 
 

 
 

Θεσσαλονίκη,  …./…./2020 
 

Ο Δηλών / Η Δηλούσα 
 
 
 
 

………………………. 

(Υπογραφή) 
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