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Πληροφορίες: Δημήτριος Κατσούκας 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ 
Θεσσαλονίκη  26/06/2020 

Αριθ. Πρωτ.     177     

 

 

  Προς: Tα μέλη Δ.Ε.Π.  

 του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Ενταύθα 
 

Κοιν.: Πρύτανη του Πανεπιστημίου  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

 του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών,  

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

με διετή θητεία για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.8.2022 

 

και 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών  

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

  

έχοντας υπόψη:  

1. Την αριθμ. 842/16-10-2017 διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη εκλογής Κοσμήτορα της 

Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (ΦΕΚ 537/τΥΟΔΔ/30-10-2017).  

2. Το ΠΔ 88/2013 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/129/5-6-2013) Μετονομασία του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και 

ίδρυση – συγκρότηση σχολών.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

114/τΑ΄/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  με το άρθρο 97 του Ν. 

4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-6-2020). 

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου72 του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 

13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και 

β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

104/τ. Α΄/30.5.2020). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ. 6 

περίπτωση α) του Ν.4559(Φ.Ε.Κ. 142/τ.Α΄/03.08.2018), οι οποίες ορίζουν ότι οι 

θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά 

έτη. 
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6. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/τΒ΄/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. 

Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων (ΦΕΚ 3969/τΒ΄/13-11-2017). 

 

 7. Tην υπ΄αριθμ. 77561/Ζ1/19.6.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και 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.» (ΦΕΚ 2481/τ. Β’/22.6.2020). 

 

8. Το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

112/τΑ΄/13-7-2010).  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

1. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  της Σχολής Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με διετή 

θητεία [για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.8.2022].  

 

2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 16/7/2020 από  

ώρα 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. Σε περίπτωση που κανείς εκ των υποψηφίων δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων, για κάποια από 

τις δύο ή και για τις δύο θέσεις, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική ψηφοφορία την 

αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα ήτοι την Παρασκευή 17/07/2020 από ώρα 10:00 π.μ. 

έως 2:00 μ.μ.  Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά 

μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ του  
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.. 

3. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους 

μέχρι και την Τρίτη 7 Ιουλίου (ώρα 14:00) με κατάθεση ενυπόγραφης αίτησης στη 

Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας 

κατατίθενται: α) πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,    

β) Φ/Α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και γ) Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ν.1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι ¨Δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας και δεν τελώ σε αναστολή άσκησης 

καθηκόντων¨. Εναλλακτικά επιτρέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

εγγράφων (σε μορφή αρχείου .pdf) στο email του Γραμματέως της Κοσμητείας  

katsukas@uom.edu.gr.  
 

Υποψηφιότητες. 

-Εκλόγιμοι είναι οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι Αναπληρωτές Καθηγητές του 

οικείου Τμήματος, πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι έχουν υπόλοιπο υπηρεσίας 

τουλάχιστον δύο (2) ετών και πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων.  

-Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία 

λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης 

θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην 

περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δυο (2) έτη από 

τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου για 
περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.  

mailto:katsukas@uom.edu.gr
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-Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή 
Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 

Διενέργεια εκλογών. 

-Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται από το ειδικό σώμα των 

εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των 

αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και 

των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω 

απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν 

συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Το 

εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 

καταλόγους, βάσει των οποίων διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι 

καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

-Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή 

Προέδρου Τμήματος είναι η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται από τον Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος.  

 

-Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθούν την 

ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να 

επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να 

συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής. 

 

- Η παρούσα Προκήρυξη - Πρόσκληση να δημοσιευτεί, με ευθύνη του Τμήματος 

Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Ο Κοσμήτορας  

 
Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής. 

 

Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
- Γραφείο Πρυτανείας  

- Γραφείο αρμόδιου Αντιπρύτανη   

- Γραμματεία Συγκλήτου  

- Τμήμα ΕΚΠ  

- Διεύθυνση Διοικητικού  

- Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής 


