
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

για την ανάδειξη Διευθυντών  Εργαστηρίων 

του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών  

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» του Κεφαλαίου Ε΄ 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ» του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει,  

2. το άρθρο 115 «Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου» του Ν. 

4692/2020 (Α΄ 111),  

3. την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 «Διαδικασία 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., 

των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών 

Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων 

των Α.Ε.Ι.»,  

 

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων: 

 «Ζωγραφικής 2»  

«Ζωγραφικής 3»  

«Ζωγραφικής 4»  

«Ζωγραφικής 5»  

«Χαρακτικής» 

«Γλυπτικής»  

 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών  του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τριετή θητεία, από 1/9/2021 έως 31/8/2024 

με δυνατότητα επανεκλογής του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία 

θητείες. 

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου 2021, ημέρα 

Παρασκευή, από ώρα 9.00 έως 12.00 μ., με άμεση και μυστική ψηφοφορία, αποκλειστικά 

μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» 

του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), με διακριτή 

ψηφιακή κάλπη για κάθε ένα από τα έξι Εργαστήρια του Τμήματος. 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι μέλος Δ.Ε.Π αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο 

οποίος ανήκει στην Ακαδημαϊκή Μονάδα στην οποία ανήκει το Εργαστήριο.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ                     

 

 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 

 

Πληροφορίες: Δημήτριος Ζουρούδης  

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Τηλ :  2310 991093   

e-mail :  info@vis.auth.gr 

Κτίριο:     Διοίκησης 

Θεσσαλονίκη, 06-Μαϊ-2021

Αριθμ.Πρωτ: 25160

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 68ΖΝ46Ψ8ΧΒ-Λ29



Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή 

μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ.  

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την 

υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 

προκηρυσσόμενης θητείας.  

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο πρώτων, οπότε και εκλέγεται ο 

υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής 

μονάδας (Πρόεδρος Τμήματος), παρουσία των ισοψηφισάντων. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών 

διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης να 

καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Τμήματος δηλαδή έως 

την 19 Μαΐου 2021, ώρα 14.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vis.auth.gr . 

 

Ο    Πρόεδρος του Τμήματος  

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 

 
Δημήτριος Ζουρούδης 

Καθηγητής 
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