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

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)  
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ, 
ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 01/9/2023 

 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις: των άρθρων 29, 41, 412 413 του ν. 4957/2022 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 
Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 
141), 

2. τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β΄ 5220) με θέμα «Καθορισμός της 

διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και 

λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα 

συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.», 

3. την αριθμ. πρωτ. 119929/Ζ1/30-9-2022 (αρ. εισ. πρωτ. ΑΠΘ 9772/30-9-2022) Διευκρινιστική Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 

του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών 

μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά 

θέματα», 

4. της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), 

5. την αριθμ. 5204/11-11-2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”» (Β΄ 5244), 

6. τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον/την αναπληρωτή/-τρια του/της, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Σχολής Φιλοσοφικής. 

 

ΑΔΑ: 6Ο5Λ46Ψ8ΧΒ-36Δ

Θεσσαλονίκη, 22-Μαρ-2023

Αριθμ.Πρωτ: 56613

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ο/Η παραπάνω εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον/την αναπληρωτή/-τρια του/της, με άμεση μυστική και καθολική 

ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με ετήσια θητεία, από 

1-9-2023. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023 από τις 10:00΄ έως τις 

12.00΄ . 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο Διενέργειας 

Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι την 17η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και αποτελείται από μέλη του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Oι υποψηφιότητες υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης μέσω 

της εφαρμογής https://papyros.auth.gr/  μέχρι τις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄, και 

διαβιβάζονται στο Ο.Δ.Ε.  

Εφόσον η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η επαναληπτική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την 25η Μαΐου 

2023, ημέρα Πέμπτη, από 10:00΄ μέχρι 12:00΄. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των εκλογών, 

δηλαδή την ανακήρυξη των υποψηφίων, την ψηφοφορία, τον ορισμό αντιπροσώπου από τους/τις υποψηφίους/-ες κλπ., 

εφαρμογή έχει η υπ΄ αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης 

των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 5220/7-10-

2022 τ. Β΄).  

Η παρούσα προκήρυξη θα σταλεί στα μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π. του Τμήματος και θα αναρτηθεί: (α) στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και (β) στην ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 
 
 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Τμήμα Λοιπού Προσωπικού Α.Π.Θ. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας 
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