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

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΤΟΜΕΔΕ), 

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 

ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2021 έως 31-8-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 26 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 αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ.Β') Υπουργική απόφαση σχετική 
με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 
οργάνων των ΑΕΙ και τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των 
ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017. 

3) Την αριθμ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ.Β΄) Υπουργική 
απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) 
υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την 
ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης 
εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών 
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α΄ 114)». 

4) Την με αριθμ. 60944/Z1/28-5-2021( ΦΕΚ 2358/Β/3-6-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «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 επιμέ-
ρους ακαδημαϊκών μονάδων τους. 

5) Τις διατάξεις 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 αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως επιμέ-
ρους αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΤΟΜΕΔΕ, στη Γενική Συνέλευση του Τομέα 
Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. 

ΑΔΑ: Ψ3ΕΟ46Ψ8ΧΒ-ΗΛΘ
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Ο παραπάνω εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με άμεση μυστική και 
καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του 
Τομέα, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με ετήσια θητεία, από 1-9-2021 έως 31-8-2022. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 20-7-2021 ημέρα Τρίτη από 
11:00 έως 12:00μ. 

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί στις 21-7-2021 ημέρα 
Τετάρτη  κατά τις ώρες από 11:00 έως 12:00μμ, στη βάση και των διατάξεων του άρθρου 3 
παρ. 5 της ως άνω με αριθμ. 60944/Z1/28-5-2021( ΦΕΚ 2358/Β/3-6-2021) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης. 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή ως 
Όργανο Διενέργειας Εκλογών, η οποία συγκροτείται με απόφαση Προέδρου, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 10 της υπ΄αριθμ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-
2017 τ.Β') Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της με αριθμ. Β. Προτ. 
191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης και ισχύει. 

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψη-
φίων, πρωτοκολλώνται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου και υποβάλλονται 
στην εφορευτική επιτροπή δια του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσω-
πικού. Ειδικότερα, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 8-7-2021 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:00 με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του συστήματος «Πάπυρος» με παραλή-
πτη το Τμήμα Λοιπού Προσωπικού ΑΠΘ. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Όργανο 
Διενέργειας Εκλογών-Εφορευτική Επιτροπή να ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν την 
ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται 
για το χώρο καταμέτρησης των ψήφων και εξαγωγής αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι 
αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την 
εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του 
πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν 

Κατά τα λοιπά, δηλαδή ως προς την ανακήρυξη των υποψηφίων, την κατάρτιση των 
εκλογικών καταλόγων κλπ, εφαρμογή έχουν οι αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 
3255/15-9-2017 τ.Β΄) και αριθ. Β.Προτ.191014/ Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ.Β΄) 
αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί: (α) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, (β) στην κεντρική 
ιστοσελίδα του ΑΠΘ και γ) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΟΣ 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Για ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 

στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων 
του Τμήματος Πολίτικων Μηχανικών 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 

 
 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………….………………  

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

Όνομα μητέρας: ………………………………………………………………………………….…..  

Ιδιότητα: ………………………………………………………………………………………………….  

Τόπος γέννησης: ………………………… Ημερομηνία γέννησης: ……..……….……  

Διεύθυνση κατοικίας: …………………………………………………….……………………….  

Τηλέφωνο:……………………………………………………………….………………………………  

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξή μου ως εκπροσώπου των μελών του Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μεταφορών και 
Διαχείρισης Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και 
έχοντας υπόψη τη σχετική προκήρυξη.  

 
Θεσσαλονίκη, ..…./.…./2021 

Ο Δηλών / Η Δηλούσα 
 
 
 
 

………………………. 
(Υπογραφή) 
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