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ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

Θεσσαλονίκη,  26/06/2020 

Αριθμ. Πρωτ.: ….608……. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ THN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 
Για το «Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (TEXNEΣ)/Laboratory for Sound 

and Video Technology(ARTS-Lab)» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης  

της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών  

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τριετή θητεία. 

 

Ο Πρόεδρος 

του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί  

    και ισχύουν, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), 

3. τις διατάξεις της  υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/22-06-2020 Κ.Υ.Α. (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",  

4. την αρ. 3940/2017 Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που αφορά 

την «Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και 

Εικόνας (TEXNEΣ)/Laboratory for Sound and Video Technology (ARTS-Lab)» του 

Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορισμός του 

εσωτερικού του Κανονισμού.» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

1. Εκλογές για την ανάδειξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & 

Τέχνης σε θέση Διευθυντή για το «Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας 

(TEXNEΣ)/Laboratory for Sound and Video Technology(ARTS-Lab)» με 
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αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και θητεία τριών (3) ετών από τη δημοσίευση 

στο ΦΕΚ της σχετικής διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη. 
2. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος 

«ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο. 

3. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 με 

ώρα έναρξης της ψηφοφορίας 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 1:00 μ.μ. και εφόσον 

προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την ίδια ημέρα με ώρα έναρξης της 

ψηφοφορίας 4:00 μ.μ. και ώρα λήξης 7:00 μ.μ.. Το εκλεκτορικό σώμα για την 

εκλογή του Διευθυντή του εν λόγω Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη 

Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος ΜΕΤ. 
4. Εκλόγιμα είναι τα μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & 

Τέχνης. Η ιδιότητα του Διευθυντή  δεν είναι ασυμβίβαστη  με την ιδιότητα 

μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού  οργάνου Α.Ε.Ι..  Δεν μπορεί να 

είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης  του 

ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Είναι 

δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία 

θητείες. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή, συνοδεία βιογραφικού 

σημειώματος, στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (e-mail: msasecr@uom.edu.gr) μέχρι και την 

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 2:00 μ.μ.. 

6. Η παρούσα Προκήρυξη/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος M.E.T. και να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη που 

υπηρετούν σε θέσεις του Δ.Ε.Π. και μετέχουν στη συνέλευση του οικείου 

Τμήματος  

 

 

 

      Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

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

 

           ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΒΡΑΝΟΣ 

          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 


