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                                             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
                      για την ανάδειξη Εκπροσώπου – με τον αναπληρωτή του–  
                      των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
                             στη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
                             της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
                             για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-8-2023 
                                                          και 
                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                           ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1)  Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)  
2)  Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 
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» (ΦΕΚ 
3255/τ.Β΄/15-09-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 191014/Ζ1/07-11-2017 Απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3969/τ.Β΄/13-11-2017) και ισχύει  
3)  Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ΄ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του N. 
4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/τ.Α΄/23-09-
2020)  
4)  Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021)  
5)  Την αριθμ. 5204/11-11-2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής 
κάλπης “ΖΕΥΣ”» (ΦΕΚ 5244/τ.Β΄/12-11-2021)  
6) Την αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου 
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των 
Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-
11-2021). 
 

Θεσσαλονίκη, 31-Μαϊ-2022
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                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των 
μελών του  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), στη Συνέλευση του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών  Επιστημών του ΑΠΘ. 
2. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 28-6-2022. Η εκλογική 
διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από τις 08:00 έως 
τις 13:00. 
Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα 
πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή, την Τετάρτη  29-6- 2022 μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας από τις 08:00 έως τις 13:00. 
 
3.  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για την ανάδειξή τους ως εκπροσώπου των μελών του 
Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών  Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να 
υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου 
έως και την Τετάρτη 15-6-2022 και ώρα 14:00. 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των 
υποψηφίων, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΣΗΔΕ ΑΠΘ (ΠΑΠΥΡΟΣ). Η ηλεκτρονική 
υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του/της υποψήφιου/ας ή του/της ενιστάμενου/ης και να φέρει την ψηφιακή 
υπογραφή του/της. 
 
Ο/Η εκπρόσωπος των μελών του Ε.ΔΙ.Π., στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών  Επιστημών του Α.Π.Θ., εκλέγεται μαζί με τον 
αναπληρωτή του, με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας 
κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με 
θητεία από 1-9-2022 έως 31-8-2023. 
 
Η παρούσα πρωτοκολλείται και διακινείται μέσω του ΣΗΔΕ ΑΠΘ (ΠΑΠΥΡΟΣ) και 
αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών  Επιστημών. Επίσης, η 
παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, καθώς και στον 
ιστότοπο «Δι@ύγεια». 
  
 
Συνημμένα: 
Υπόδειγμα αίτησης υποβολής υποψηφιότητας 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
- Τμήμα Λοιπού Προσωπικού 
                                                                                                Ο Πρόεδρος του Τμήματος  
                                                                                                    Πολιτικών Επιστημών 
                                                                                                                                                           
                                                                                                          

                                                                                       

                                                                                                  Αριστοτέλης Στυλιανού 
                                                                                                 Αναπληρωτής Καθηγητής 
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