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Αριθµ. Πρωτ.: 537

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ–
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΤΟΥ
Α.Π.Θ.,
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 01-12-2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 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) Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/48- 2017 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3) Την αριθ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων µε θέµα «Ζητήµατα οργάνων διοίκησης των
ΑΕΙ, µετά τη δηµοσίευση του ν. 4485/2017».
4) 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 Ε.Ε.Π., Ε.∆.Ι.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά
όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρµογή του ν. 4485/2017.
5) Την αριθ. αριθµ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ.
Β΄) Υπουργική απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της αριθµ.
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153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, µε θέµα «Τρόπος
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη µονοπρόσωπων
οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων
των µελών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.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 (Α΄114)».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 4 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 αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
προκηρύσσει
εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, µε τον αναπληρωτή του, των
µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), στη Συνέλευση του
Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. της Σχολής Οικονοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών.
Ο παραπάνω εκπρόσωπος εκλέγεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε
άµεση µυστική και καθολική ψηφοφορία των µελών της οικείας κατηγορίας
προσωπικού του ιδρύµατος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, µε ετήσια θητεία, από
01-12-2017.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη,
στην αίθουσα 319 της Σχολής Ο.Π.Ε., από τις 10.00π.µ. µέχρι τις 12.00µ.
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριµελής
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας,
ήτοι την 22η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη, και αποτελείται από µέλη του
Ειδικού
Εκπαιδευτικού
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 ∆ιεύθυνσης Προσωπικού. Ειδικότερα, οι υποψηφιότητες
υποβάλλονται µέχρι τις 21 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00, µε
αίτηση του ενδιαφερόµενου προσωπικά ή µέσω εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου ή επιστολικά ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: admin-tpd@ad.auth.gr
ή admin-tlp@ad.auth.gr.
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Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική
διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί την επόµενη µέρα, δηλαδή, την 30η
Νοεµβρίου 2017, στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τον τρόπο διενέργειας των εκλογών,
δηλαδή την ανακήρυξη των υποψηφίων, την ψηφοφορία, τον ορισµό
αντιπροσώπου από τους υποψηφίους 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, (β)
στην κεντρική ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. και γ) στον πίνακα ανακοινώσεων του
Τµήµατος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

*υπογραφή
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΓΛΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
*Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο έγγραφο που
παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Υπόδειγµα Αίτησης Υποψηφιότητας
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π)
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ονοµατεπώνυµο:
…………………………………………………………………………………………
Όνοµα πατέρα:
…………………………………………………………………………………………….
Όνοµα µητέρας:
………………………………………………………………………………………..
Ιδιότητα:
…………………………………………………………………………………………
Τόπος

γέννησης:

………………………

Ηµεροµηνία

γέννησης:

……..……….……
∆ιεύθυνση κατοικίας:
………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο:……………………………………………………………….…………..
Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξή µου ως εκπροσώπου των
µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), στη Συνέλευση
του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. της Σχολής Οικονοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/0408-2017) και η µε αριθµ. πρωτ. ………………. Προκήρυξη Εκλογών.

Θεσσαλονίκη,
…./…./2017
Ο ∆ηλών / Η ∆ηλούσα

……………………….
(Υπογραφή)

