
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Για την ανάδειξη Κοσμήτορα /Κοσμητόρισσας 

της Φιλοσοφικής Σχολής  
Για το χρονικό διάστημα από 01-9-2021 έως 31-08-2024 

και 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4485/2017(Α΄114) «οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 του ν.4692/2020 
(Α’ 114), 
2) τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. A’/13-7-
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, 
3) την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/τ. 
B’ /15-9-2017, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 191014/1/7-11-
2017 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13-11-2017), 
4) την υπ’ αριθμ. 77561/ζ1/22-6-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2481/τ. 
Β’/2020, 
5) το υπ’ αριθμ. 25649/7-5-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης του 
ΑΠΘ «σχετικά με την εκλογή Κοσμητόρων, Προέδρων, Αναπληρωτών 
Προέδρων και Διευθυντών Τομέων» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

1. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. 
2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, αποκλειστικά μέσω 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τη Δευτέρα 7-6-2021 από τις 08.00 έως τις 
14.00. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 

 

 

 Πληροφορίες: Ξ. Παπαδοπούλου 

Τηλ.: 2310 995173  

e-mail: info@phil.auth.gr 

Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» 
 

 

: 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

     

Θεσσαλονίκη, 17-Μαϊ-2021

Αριθμ.Πρωτ: 27820
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Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα εκλέγεται ο/η υποψήφιος/-α που συγκέντρωσε 
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 

Εάν κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία κανείς/καμιά από τους/τις 
υποψηφίους/-ιες  δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 
ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, οι εκλογές επαναλαμβάνονται 
ηλεκτρονικά την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Τρίτη 8-6-2021 από τις 
08.00 έως τις 14.00. 

Σε περίπτωση νέας άγονης διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται 
ηλεκτρονικά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή  την Τετάρτη 9-6-
2021 από τις 08.00 έως τις 14.00, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/-α που θα 
συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 

Αν υπάρχει ένας/μια μόνο υποψήφιος/-α εκλέγεται αυτός/-ή που θα 
συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 
3. Καλούμε τους/τις ενδιαφερομένους/-ες για την πλήρωση της θέσης του 
Κοσμήτορα/της Κοσμητόρισσας της Φιλοσοφικής Σχολής που πληρούν τις 
προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων να υποβάλουν υποψηφιότητα 
ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας (info@phil.auth.gr) ή 
αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου από την Τρίτη 18-
5-2021 μέχρι την Τρίτη 25-5-2021, ώρα 14:00. 
Η ηλεκτρονική αίτηση του/της υποψηφίου/-ας πρέπει να έχει ψηφιακή 
υπογραφή. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση Κοσμήτορα/ 
Κοσμητόρισσας έχουν όλοι οι καθηγητές/-τριες πρώτης βαθμίδας ή της 
βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή/-τριας πλήρους απασχόλησης της 
Σχολής. 

Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας για δεύτερη 
συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες. 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι/-ες μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν 
από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη 
διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Ο Κοσμήτορας/η Κοσμητόρισσα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως 
το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με 
εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

Το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ 
της Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέλη ΔΕΠ που 
απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η 
απουσία τους δεν συνεπάγεται αναστολή ή απαγόρευση των καθηκόντων 
τους. 

Την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής 
διαδικασίας έχει το αρμόδιο όργανο διενέργειας εκλογών (Ο.Δ.Ε), ήτοι 
Πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η 
οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
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ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της 
Σχολής. 

Η Πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού τις παραδοθούν 
οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει 
τον/την υποψήφιο/-α ή τους υποψήφιους/-ες για τη θέση του 
Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 
συγκρότησή της. 
 
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στις 
ιστοσελίδες της Φιλοσοφικής Σχολής και των Τμημάτων της, καθώς και στην 
Διαύγεια.  
 
 
 
 
 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

-Γραμματεία Συγκλήτου  

-Γραφείο Πρυτανείας 

-Τμήμα ΔΕΠ 

-Τμήμα Διοίκησης 

-Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ο Κοσμήτορας 
της Φιλοσοφικής Σχολής  

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ 
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