
 

 
h t t ps : / / ww w . l a w . a u t h .g r  ■ Α . Π. Θ . ,  54 1 24 ,  Θ εσ σ α λ ον ί κ η  ■  Τ ηλ :  23 1 09 96 5 10   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ–  

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ, 
 ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ NOMIKHΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, 

ΜΕ 1ετή ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2022.  
 

O ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
                           ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

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). 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

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

μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του 

Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

TΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

 

 Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
 
                                                       

 Πληροφορίες: Άλκ. Φερμάνη  

Τηλ.: 2310 995251 

e-mail: info@law.auth.gr  

Κτίριο: Σχολών Νομικής & ΟΠΕ 
 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Ο παραπάνω εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με άμεση 

μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του 

Τμήματος Νομικής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με 1ετή θητεία, από 1-9-2022. 

  

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 5 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη, με ηλεκτρονική 

ψηφοφορία, από 10:00π.μ. μέχρι 12:00μ. μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος 

(σύστημα ΖΕΥΣ) και την με αριθμ. 60944/Ζ1/28-5-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2358/3-6-2021 

τ.Β΄, με θητεία από 1-9-2022 έως 31-8-2023. 

 Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική 

Επιτροπή, ως όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται με 

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

ημέρα της ψηφοφορίας, και αποτελείται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού  του Πανεπιστημίου. 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 23 Ιουνίου 2022, ημέρα 

Πέμπτη  και ώρα 12:00, με αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ με παραλήπτη το Τμήμα Λοιπού Προσωπικού. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία 

θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, δηλαδή, την Τετάρτη 6 Ιουλίου 

2022 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ. 

  

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί: (α) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Ο Κοσμήτορας 
Της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και εκτελών κατά 

νόμο χρέη Προέδρου Τμήματος 
 
 
 

                                                                  Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης 
 

Συνημμένα: 

-Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας στη Συνέλευση του Τμήματος 

 

Κοινοποίηση: 

-Μέλη Ε.ΔΙ.Π. Νομικής (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

-Τμήμα Λοιπού Προσωπικού 

-Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) 

https://www.law.auth.gr/
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)  

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

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 

Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και έχοντας 

υπόψη τη σχετική Προκήρυξη. 
 

 
 

Θεσσαλονίκη,  …./…./2022 

Ο Δηλών / Η Δηλούσα 
 
 
 
 

………………………. 

(Υπογραφή) 
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