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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 

Κοσμήτορας: Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης 

Τηλ. 2310891488  e-mail: iliaskou@uom.gr 

 

Πληροφορίες: Δημήτριος Κατσούκας 

Τηλ. 2310891248  fax: 2310891280 

e-mail:katsukas@uom.edu.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ 

Θεσσαλονίκη  25/06/2020 

Αριθ. Πρωτ.     175     

 

 

Προς: Τα Μέλη ΔΕΠ και υπηρετούντες Λέκτορες 

των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών                                                                                       

 

Κοιν.: -Πρύτανη Πανεπιστημίου 

-Διεύθυνση Διοικητικού 

-Τμήματα: ΔΕΣ, ΕΚΠ & ΜΕΤ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ  

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/09/2020 ΈΩΣ ΚΑΙ 31/08/2023 

 

ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής  

Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών                                                                                       

 του  

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1.  του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 "Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για 

την Έρευνα και άλλες διατάξεις" (Α' 114), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση επιμέρους διατάξεών του 

με το άρθρο 96 του Ν. 4692/2020 "Αναβάθμιση Σχολείων και άλλες διατάξεις" (Α' 111),  

2.   του άρθρου 72 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 COVID-19 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" (A' 104), 

3.   της  υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/22-06-2020 (ΦΕΚ Β 2481) "Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 

ανάδειξη του Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων των ΑΕΙ, των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών 

μονάδων, καθώς και των διευθυντών κλινικών, Εργαστηρίων και μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 

των ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ",  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για θητεία τριών (3) ετών, από 01/09/2020 έως και 

31/08/2023 
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Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα, από 10:00 Π.Μ. έως 2:00 

Μ.Μ. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. 

 

Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα έχουν τα μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή 

αναπληρωτές καθηγητές της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για θητεία τριών (3) ετών, από 01/09/2020 έως 31/08/2023, οι οποίοι 

τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δεν 

επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά την διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης 

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

συνολικά.      

 

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν στον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών δια μέσου της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής 

Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το αργότερο 

έως την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η υποβολή της υποψηφιότητας θα 

γίνει με κατάθεση αίτησης υπογεγραμμένης από τον υποψήφιο.       

 

Ο Κοσμήτορας εκλέγεται 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 της Σχολής Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 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. 

 

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και επιβλέπεται 

από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που κατά την εκλογική διαδικασία κανείς 

από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, 

επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επομένη εργάσιμη ημέρα 

μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση ή μεταξύ των 

ισοψηφησάντων στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, 

ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επομένη εργάσιμη ημέρα οπότε εκλέγεται ο 

υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο 

υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.              
 

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  

- Τμήματα ΔΕΣ, ΕΚΠ & ΜΕΤ 

- Διεύθυνση Διοικητικού  

- Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής 
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Συνημμένα: 

(α) Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής  

     Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 

(β) Υπεύθυνη Δήλωση  


