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                                                       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

                                Για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας 

        της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

                         Για το χρονικό διάστημα από 1-09-2021 έως 31-08-2024 

                                                                 και 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Εχοντας υπόψη: 

• Το  αριθμ. πρωτ. 25649/07-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης του 

ΑΠΘ: « Σχετικά με την εκλογή Κοσμητόρων, Προέδρων, Αναπληρωτών 

Προέδρων…» 

• Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 παρ.1 

του Ν.4692/2020,(ΦΕΚ Α΄111/12-6-2020) 

• Την  αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-

09-2017 « Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη 

μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ.. κατά την πρώτη εφαρμογή, του 

Ν.4485/2017»,όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.191014/Ζ1/7-11-2017  

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/τ.Β΄/13-11-2017) 

• Την αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481/Β΄/22-6-2020) 

•  Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010  (ΦΕΚ112/τ.Α΄/13-07-2010)               

« Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες  διατάξεις», όπως ισχύουν 
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1. Προκηρύσσουμε τις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας 

της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. 

2. Ορίζουμε   ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, αποκλειστικά μέσω 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 από τις 10.00 έως 

τις 14.00. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας των 

έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοφηψίας οι εκλογές επαναλαμβάνονται 

την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 από τις 

10.00 έως τις 14.00. Σε περίπτωση νέας  άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή 

επαναλαμβάνεται την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 11 

Ιουνίου από τις 10.00 έως τις 14.00. 

3. Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση της θέσης του 

Κοσμήτορα/της Κοσμητόρισσας της Σχολής Καλών Τεχνών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά 

τους μέχρι  την Δευτέρα 31  Μαΐου 2021 και ώρα 14.00 αυτοπροσώπως ή 

μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Γραμματεία της Κοσμητείας  

της ΣΚΤ ή ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@arts.auth.gr)                     

H ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται μόνο από την 

ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας και 

πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα) 
2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας  

 
 Κοινοποίηση 
-Γραφείο Πρυτανείας 
-Γραμματεία Συγκλήτου 
-Τμήμα Διδακτικού προσωπικού 
-Τμήμα Διοίκησης 
-Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
-Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γραμματεία Τμήματος 
Θεάτρου, Γραμματεία Τμήματος Κινηματογράφου,  Γραμματεία Τμήματος  Μουσικών 
Σπουδών (με την παράκληση  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Τμημάτων και να 
διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη ΔΕΠ) 
- Μέλη ΔΕΠ των 4 (τεσσάρων) Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ 
 
Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του  Πανεπιστημίου, σε αυτή της 
Σχολής και των Τμημάτων καθώς και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια . 

Ο Κοσμήτορας 
Της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ 

 
Καθηγητής Ιάκωβος Ποταμιάνος 
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