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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ – ΜΕ ΣΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΟΤ–
ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (Ε.ΔΙ.Π.)
ΣΟΤ ΑΠΘ
ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΣΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ,
ΜΕ ΕΣΗΙΑ ΘΗΣΕΙΑ, ΑΠΟ 1-12-2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΣΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ
Έχοντασ υπόψη:
1) Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 21 του ν. 4485/2017 (ΥΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α')
«Οργϊνωςη και λειτουργύα τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ, ρυθμύςεισ για την
ϋρευνα και ϊλλεσ διατϊξεισ».
2) Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ν. 4485/2017 (ΥΕΚ 114/4-82017 τ. Α') «Οργϊνωςη και λειτουργύα τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ, ρυθμύςεισ
για την ϋρευνα και ϊλλεσ διατϊξεισ».
3) Σην αριθ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Τπουργεύου Παιδεύασ,
Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων με θϋμα «Ζητόματα οργϊνων διούκηςησ των ΑΕΙ,
μετϊ τη δημοςύευςη του ν. 4485/2017».
4) Σην αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΥΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β') Τπουργικό
απόφαςη ςχετικό με τον τρόπο διεξαγωγόσ των εκλογικών διαδικαςιών για
την ανϊδειξη των μονοπρόςωπων οργϊνων των ΑΕΙ και τη διαδικαςύα
οριςμού και ανϊδειξησ εκπροςώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Σ.Ε.Π.,
των διοικητικών υπαλλόλων και των φοιτητών ςτα ςυλλογικϊ όργανα των
ΑΕΙ κατϊ την πρώτη εφαρμογό του ν. 4485/2017.
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5) Σην αριθ. αριθμ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΥΕΚ 3969/13-11-2017 τ.
Β΄) Τπουργικό απόφαςη που αφορϊ ςτην τροποπούηςη τησ αριθμ.
153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) υπουργικόσ απόφαςησ, με θϋμα «Σρόποσ
διεξαγωγόσ των εκλογικών διαδικαςιών για την ανϊδειξη μονοπρόςωπων
οργϊνων των Α.Ε.Ι. και διαδικαςύα οριςμού και ανϊδειξησ εκπροςώπων των
μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π, των διοικητικών υπαλλόλων και των
φοιτητών ςτα ςυλλογικϊ όργανα των Α.Ε.Ι. κατϊ την πρώτη εφαρμογό του ν.
4485/2017 (Α΄114)».
6) Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α')
«Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ.
προκηρύςςει
εκλογϋσ για την ανϊδειξη εκπροςώπου, με τον αναπληρωτό του, των
μελών του Εργαςτηριακού Διδακτικού Προςωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΑΠΘ, ςτη
υνέλευςη του Σμήματοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ και Υιλολογίασ τησ
Υιλοςοφικήσ χολήσ.
Ο παραπϊνω εκπρόςωποσ εκλϋγεται μαζύ με τον αναπληρωτό του, με
ϊμεςη μυςτικό και καθολικό ψηφοφορύα των μελών τησ οικεύασ κατηγορύασ
προςωπικού του ιδρύματοσ, από ενιαύο ψηφοδϋλτιο, με ετόςια θητεύα, από 112-2017.
Οι εκλογϋσ θα διεξαχθούν ςτισ 29 Νοεμβρίου 2017, ημϋρα Σετάρτη, ςτην
αύθουςα 307 του παλαιού κτηρύου τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ, από τισ 10:30 π.μ.
μϋχρι τισ 11:30 π.μ.
Σην ευθύνη διεξαγωγόσ τησ εκλογικόσ διαδικαςύασ ϋχει τριμελόσ
Εφορευτικό Επιτροπό, η οπούα ςυγκροτεύται με απόφαςη τησ Προέδρου,
τουλϊχιςτον πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα τησ ψηφοφορύασ,
ότοι την 22η Νοεμβρίου 2017, ημϋρα Σετάρτη, και αποτελεύται από μϋλη του
Εργαςτηριακού

Διδακτικού

Προςωπικού

του

Πανεπιςτημύου.

Οι

υποψηφιότητεσ, οι παραιτόςεισ και οι ενςτϊςεισ ςχετικϊ με την ανακόρυξη των
υποψηφύων, πρωτοκολλούνται ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιςτημύου
και υποβϊλλονται ςτην εφορευτικό επιτροπό δια του Σμόματοσ Λοιπού
Προςωπικού τησ Διεύθυνςησ Προςωπικού. Ειδικότερα, οι υποψηφιότητεσ
υποβϊλλονται μϋχρι τισ 22 Νοεμβρίου 2017, ημϋρα Σετάρτη και ώρα 14:00΄,
με αύτηςη του ενδιαφερόμενου προςωπικϊ ό μϋςω εξουςιοδοτημϋνου
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αντιπροςώπου ό επιςτολικϊ ό ηλεκτρονικϊ ςτη δ/νςη: admin-tpd@ad.auth.gr ό
admin-tlp@ad.auth.gr.
Εφόςον προκύψει ανϊγκη επαναληπτικόσ ψηφοφορύασ, η εκλογικό
διαδικαςύα θα πραγματοποιηθεύ την επόμενη μϋρα, δηλαδό, την 30η Νοεμβρύου
2017 ςτον ύδιο τόπο και χρόνο.
Κατϊ τα λοιπϊ, αναφορικϊ με τον τρόπο διενϋργειασ των εκλογών, δηλαδό
την ανακόρυξη των υποψηφύων, την ψηφοφορύα, τον οριςμό αντιπροςώπου
από τουσ υποψηφύουσ κλπ., εφαρμογό ϋχουν οι αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-92017 (ΥΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β΄) και αριθ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017
(ΥΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) αποφϊςεισ του Τπουργού Παιδεύασ, Έρευνασ και
Θρηςκευμϊτων.
Η παρούςα προκόρυξη θα αναρτηθεύ: (α) ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ, (β)
ςτην κεντρικό ιςτοςελύδα του Α.Π.Θ. και γ) ςτον πύνακα ανακοινώςεων του
Σμόματοσ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΣΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ
(σπογραυή)*

Αγγελική Κοιλιάρη
Καθηγήτρια

ΤΝΗΜΜΕΝΑ
Τπόδειγμα Αύτηςησ Τποψηφιότητασ

* Η υπογραφό ϋχει τεθεύ ςτο πρωτότυπο που βρύςκεται ςτο αρχεύο τησ Γραμματεύασ
του Σμόματοσ
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ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΧΠΧΝ ΣΧΝ ΜΕΛΧΝ
ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (Ε.ΔΙ.Π.)
ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΧΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΣΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ
ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Ονομαηεπώνσμο: …………………………………………………………………………
Όνομα παηέρα: ……………………………………………………………………………
Όνομα μηηέρας: …………………………………………………………………………..
Ιδιόηηηα: …………………………………………………………………………………….
Τόπος γέννηζης: ……………………… Ημερομηνία γέννηζης: ……..……….……
Διεύθσνζη καηοικίας: …………………………………………………………………….
Τηλέθωνο:……………………………………………………………….…………………
Υπνβάιιω ππνψεθηόηεηα γηα ηελ αλάδεημή κνπ ωο εθπξνζώπνπ ηωλ κειώλ ηνπ
Εξγαζηεξηαθνύ Δηδαθηηθνύ Πξνζωπηθνύ (Ε.ΔΙ.Π.) ζηε σνέλεσση τοσ Σμήματος
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσουικής τολής ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, γλωξίδνληαο ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114/η.Α΄/04-08-2017) θαη ε κε αξηζκ. πξωη.395/16.11.2017 Πξνθήξπμε
Εθινγώλ.

Θεζζαινλίθε, …./…./2017
Ο Δειώλ / Η Δεινύζα
……………………….
(Υπνγξαθή)

