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E009.1                                                                                           Έκδοση 1                                                                           Ημερ. Ισχύος: 01/12/2017 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(Ε.Τ.Ε.Π.) 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., 

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, 

ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 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) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 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». 

3) Την με αριθμό 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ.Β') Υπουργική Απόφαση 

«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)», όπως 

έχει τροποποιηθεί με την 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ.Β΄) Υπουργική 

Απόφαση. 

4) Την αριθ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364/19-11-2021 τ.Β΄), Κ.Υ.Α. με θέμα: 

«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». 

5) 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», όπως ισχύει. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 12-Ιαν-2022

Αριθμ.Πρωτ: 39608
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ΠΡΟΚ ΗΡΥΣΣ Ε Ι  

εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών 

του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της 

Σχολής, με διετή θητεία. 

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

καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής, από 

ενιαίο ψηφοδέλτιο, με διετή θητεία. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 3 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, με ηλεκτρονική 

ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή 

κάλπη Ζευς» και ώρες, από 10:00 έως 13:00. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα 

πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή, την δηλαδή, την 4 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 

Παρασκευή, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με 

την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη Ζευς» και ώρες, από 10:00 έως 13:00. 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελές Όργανο Διενέργειας 

Εκλογών (Ο.Δ.Ε)/Εφορευτική Επιτροπή, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του 

Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, 

και αποτελείται από μέλη του της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους αναπληρωτές 

τους, και αν τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής 

μονάδας δεν επαρκούν, από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής 

μονάδας του Ιδρύματος, διαφορετικά από μέλη άλλης κατηγορίας προσωπικού σύμφωνα 

με τα οριζόμενα από το άρθρο 10 της ΥΑ 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 

τ.Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των 

υποψηφίων, υποβάλλονται στο Τμήμα Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης 

Προσωπικού του ΑΠΘ μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου 

(σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου «ΠΑΠΥΡΟΣ»).  

Ειδικότερα, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 

και ώρα 14:00, με αίτηση της/του ενδιαφερόμενης/ου, ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Λοιπού 

Προσωπικού, μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (σύστημα 

ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου «ΠΑΠΥΡΟΣ»). Σχετικό έντυπο έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής (https://www.eng.auth.gr). 

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 Υπουργικές Αποφάσεις 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 

https://www.eng.auth.gr/
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τ.Β΄), 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ.Β΄) και 147084/Ζ1/16-11-2021 

(ΦΕΚ 5364/19-11-2021 τ.Β΄). 

Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο 

Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι 

εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί  από  το  εκλογικό  

σώμα. Το  Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των 

ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας. 

 

 

Ο Κοσμήτορας 

 

 

 

 

 

 

Κυριάκος Υάκινθος 

Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

 

 

Συνημμένα: 

- Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής 

Σχολής Α.Π.Θ. 

Κοινοποίηση: 

- Τμήμα Λοιπού Προσωπικού  

- Τμήμα Διοίκησης 

- Γραφείο Πρυτανείας 
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