
 

 

Θεσσαλονίκη, 8/7/2020  

Αρ. Πρωτ.:  66 
 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις 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. τις διατάξεις 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. Την υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/22-06-2020 ΚΥΑ (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 υπ’ αριθμ. πρωτ. 61/25-6-2020 προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης 
εν- διαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΖΛΞ469Β71-Λ67). 

5. Την υπ’ αρίθμ. 63/1-7-2020 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Αλέξανδρου 
Χατζηγεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών Πληροφορίας. 

6. Την υπ’ αρίθμ. 65/3-07-2020  Πράξη του  Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών 
Πληροφορίας ορισμού της Πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής. 

 
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Τον Υποψήφιο: 

κ. Αλέξανδρο Χατζηγεωργίου Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της 

Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, 



 

κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων 

εκλογιμότητας, ως εκλόγιμο για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών 

Πληροφορίας για την εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψηφοφορία που θα 

πραγματοποιηθεί στις 14/07/2020. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

της πενταμελούς Εφορευτική 
Επιτροπής εκπροσωπώντας και 

τα μέλη 
 

Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο 

αρχείο της Γραμματείας της Σχολής. 

 
ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ 

Καθηγήτρια 
 

 Κοινοποίηση: 
- Πρυτανεία 
- Διεύθυνση Διοικητικού 
- Σχολή Επιστημών Πληροφορίας 
- Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
- Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής 
 


