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ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

                   Θεσσαλονίκη 22/06/2021                   

        Αριθ. πρωτ.:   .…146.....     

Προς:   Τα υπηρετούντα μέλη του:  

1. Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  

2. Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 

3. Ειδικού Τεχνικού Εργ/κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 

    της Σχολής ΚΑΕΤ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας        

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών  τους, στη Γενική Συνέλευση και την 

Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας εκ των μελών 1.του  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 2. 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 3. του  Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετεί στην Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για διετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2023 

και 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών  του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

 Έχοντας υπόψη:  
1. Το ΠΔ 88/2013 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/129/5-6-2013) Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση – συγκρότηση 

σχολών,  

2. Την αριθμ. 5459/23-07-2020 διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής 

Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 

593/τΥΟΔΔ/06-08-2020), 

3. τα  άρθρα 17, 18, 76, 84 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017),  

4. τις διατάξεις  της αριθ. 153348/Ζ1 Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και     Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ Β΄ 3255/15.09.2017),  

ΑΔΑ: 6ΕΝΓ469Β7Ι-Λ5Η



2 
 

5.  τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1 Υ.Α. του   Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 3969/13.11.2017),  

6. τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α΄ 254) «Διεξαγωγή εκλογικών 

διαδικασιών στα ΑΕΙ µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 95 

του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48) «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ µέσω 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – Τροποποίηση του άρθρου 162 του ν. 4763/2020», 

7. την αριθµ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2358/03.06.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Καθορισµός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας 

ανάδειξης των εκπροσώπων των µελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τµηµάτων και Σχολών 

και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών   υπαλλήλων και φοιτητών, στα 

συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιµέρους ακαδηµαϊκών 

µονάδων τους.», 

8. τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθµίσεις Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών  τους (ενός τακτικού και ενός 

αναπληρωματικού από κάθε κατηγορία προσωπικού), στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία 

της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας εκ των μελών 1.του  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 2. του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 3. του  Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετεί στην Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, µε θητεία δύο ετών, από 01-09-2021 έως και 31-08-

2023. 

 Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 15/7/2021 και ώρα από 11:00 

π.μ. έως 13:00. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί 

µε ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται µέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος 

µε την ονοµασία: «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρίας του ελληνικού δηµοσίου µε 

την επωνυµία: «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε). 

-Οι ενδιαφερόµενοι/νες, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, θα πρέπει να υποβάλουν την 

υποψηφιότητά τους προς τον Κοσµήτορα της Σχολής Κ.Α.Ε.Τ. του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας 

µε αίτησή τους προσωπικά, είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, είτε ηλεκτρονικά στο 

email: katsukas@uom.edu.gr  ή επιστολικά στη Γραµµατεία της οικείας Κοσµητείας, το 

αργότερο έως και την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

 Εκλόγιμα είναι τα μέλη του: 1.Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 2. 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 3. του  Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), αντίστοιχα ανά κατηγορία εκπροσώπων  που 

mailto:katsukas@uom.edu.gr
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υπηρετούν στη Σχολή  Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   

 Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια τα µέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που αποχωρούν από την 

υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια θητείας της 

προκηρυσσόµενης θέσης ή τελούν σε καθεστώς διαθεσιµότητας ή αργίας. 

 Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: Αίτηση Υποψηφιότητας/Υπεύθυνη Δήλωση 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύµατα εκλογιµότητας 

 Οι υποψήφιοι µπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της 

διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωση του υποψηφίου προς τον 

Κοσµήτορα της Σχολής µέσω του πρωτοκόλλου της οικείας Κοσµητείας. 

 Το σώµα εκλεκτόρων για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

και των αναπληρωτών τους, απαρτίζεται από το σύνολο των µελών της οικείας 

κατηγορίας προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ της Σχολής K.A.E.T. του  Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας και το εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνο όσοι/όσες είναι εγγεγραµµένοι/νες 

στους εκλογικούς καταλόγους, µε βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. 

 Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα έχει τριµελής εφορευτική 

επιτροπή µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, η οποία θα οριστεί από τον Κοσµήτορα 

της Σχολής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εντός του προβλεπόμενου 

διαστήματος.  

 Η τριµελής εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των 

ενδιαφεροµένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου για την υποβολή 

υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύµατα εκλογιµότητας 

και ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους µελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και των 

αναπληρωτών τους µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την συγκρότησή της. Με 

επιµέλεια της τριµελούς εφορευτικής επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Ιδρύµατος ο πίνακας των υποψηφίων. Η τριµελής εφορευτική επιτροπή οφείλει να 

διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των µελών 

του εκλεκτορικού σώµατος, να παρακολουθεί την ορθή και οµαλή διεξαγωγή της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτηµα προκύπτει 

κατά τη διάρκεια αυτής, να συντάξει και να υπογράψει το τελικό πρακτικό εκλογής και 

να το υποβάλει στον Κοσµήτορα για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και 

τη γνωστοποίησή της στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. 

 Αν δεν εκλεγούν εκπρόσωποι, τα παραπάνω συλλογικά όργανα θα συγκροτηθούν χωρίς 

τους εκπροσώπους των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π..     

 Κάθε σχετική λεπτοµέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα 

οριστεί από την τριµελή εφορευτική επιτροπή. 

 Η παρούσα προκήρυξη - πρόσκληση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στις 

ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου, της Σχολής ΚΑΕΤ  και των Τµηµάτων  της  και να 

κοινοποιηθεί (δια των Γραμματειών)  σε όλα τα µέλη του ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που 

υπηρετούν στη Σχολή. 

 

 

      Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και φυλάσσεται στο αρχείο της Κοσμητείας . 

   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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 Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο Πρυτανείας  

- Τμήμα  Προσωπικού  

- Δ/νση Ακαδημαϊκών θεμάτων  

- ΚΥΔ για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

- Τμήματα Σχολής: ΔΕΣ, ΕΚΠ, ΜΕΤ 

- Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης 

  

d.katsoukas
Highlight
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ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

□  ΕΕΠ          □  ΕΔΙΠ          □ ΕΤΕΠ 

 

   □  ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΕΤ 

□  ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΕΤ 

 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Τσεκάρετε το αντίστοιχο Check Box 

 

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

 

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

 

 

Ιδιότητα:  ΜΕΛΟΣ του……………………  Του ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………..……………… 

 

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξή μου ως εκπροσώπου της κατηγορίας 

προσωπικού ………………………………… στο/στα συλλογικό/κά όργανο/να που επέλεξα 

ανωτέρω, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 

04/08/2017). 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ………./06/2021 

Ο Δηλών / Η Δηλούσα 

 

 

(Υπογραφή) ……………………………………………………. 
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