
 

Θεσσαλονίκη, 13-01-2022 

                                                                                                ΑΠ: 2139/13-01-2022 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 

ΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της  περίπτ.  στ΄ παρ. 1 άρθρου 13 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4.8.2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις  για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις »,  

2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 της με αριθ. 153348/Ζ1 Απόφασης του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 3255/15.9.2017),  

3. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 της με αριθ. 191014/Ζ1/7.11.2017 
Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 
3969/13.11.2017), 

4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ Β΄2358/03.06.2021) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «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»,  

5. Τις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ. 2, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 192 του ν. 
4823/2021 (ΦΕΚ Α΄136/03.08.2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,  

6. Την με αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 5264/ 19.11.2021) «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»,  

7. Το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις», 

8. Την με αριθμ. 4312/19.07.2021 Πράξη περί τροποποίησης της με αριθμ. 
4142/09.07.2021 Προκήρυξης των Εκλογών σχετικά με την ανάδειξη ενός (1) 
εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας 
κατηγορίας προσωπικού, για την κατά νόμο συμμετοχή του στη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου. 



9. Το με αριθμ. 4409/26.07.2021 έγγραφο της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά 
με την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας 

10. Την με αριθμ. 1542/17.12.2021 (ΑΔΑ: 65ΝΒ469Β7Ι-ΟΣ3) προκήρυξη εκλογών και 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον 
αναπληρωτή του από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας 
προσωπικού, για την κατά νόμο συμμετοχή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για 
διετή θητεία, ήτοι από την ημέρα ανάδειξής του και για θητεία δύο ετών  έως τη λήξη 
της θητείας 31-08-2023.   

11. Την με αριθμ. 1807/23.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΟΚ469Β7Ι-Ν0Σ) Πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί ορισμού της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
διενέργειας εκλογών, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, 

12. την με αριθμ. 1676/16.12.2021 αίτηση υποψηφιότητας της κ. Ζωής Κανταρίδου, Ε.Ε.Π. 
Αγγλικής του Α.Ε.Ι.. 
 

Ανακηρύσσει 
κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων 
εκλογιμότητας ως υποψήφια εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
κατά την εκλογική διαδικασία της Παρασκευής 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα από 10:00 
έως 14:00, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με το ειδικό 
πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» : 

την κ.  Κανταρίδου Ζωή, μέλος Ε.Ε.Π. Αγγλικής 
 
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.  

 
Ο Πρόεδρος 

της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
εκπροσωπώντας τα μέλη της  

 
(Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο τηρείται στο αρχείο της Ο.Δ.Ε) 

 

Αθανάσιος Λάιος 
Μέλος Ε.Ε.Π. του τμ. Μ.Ε.Τ. 

 
Τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 

1. Αθανάσιος Λάιος, μέλος Ε.Ε.Π. του τμ. Μ.Ε.Τ. 

2. Αλεξάνδρα Λαϊλόγλου, μέλος Ε.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. 

3. Σπυράκου Ευαγγελία, μέλος  Ε.Ε.Π.  του τμ. Μ.Ε.Τ. 

Εσωτερική Διανομή: 

-Γραφείο Πρυτανείας 

-Διεύθυνση Διοικητικού 

 


