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Προς τα Μέλη ΔΕΠ
των Τμημάτων
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
(Δια των Γραμματειών)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04.08.2017) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, της Κ.Υ.Α αριθμ. 77561/Ζ1/19.06.2020 (ΦΕΚ 2481/Β΄/22.06.2020),
της αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β΄/15.09.2017), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 191014/Ζ1/07.11.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/Β΄/13.11.2017), καθώς και το υπ’ αριθμ.
25649/07.05.2021 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης του Α.Π.Θ. προκηρύσσονται οι εκλογές
για την ανάδειξη Κοσμήτορος της Πολυτεχνικής Σχολής, στις 9 Ιουνίου 2021.
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών
πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί
θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα
επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. που «απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του
λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης
των καθηκόντων τους» (άρθρο 96, παράγραφος 1, του ν.4692/2020).
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, κατά τις ώρες 09:00-17:00.
Οι Υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές/τριες, πλήρους
απασχόλησης και εκλέγονται για θητεία τριών (3) ετών. Ημερομηνία έναρξης της θητείας είναι η
01.09.2021 και λήξης η 31.08.2024. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που
αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια
της θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2)
θητείες συνολικά (άρθρο 19, παράγραφος 1 του ν.4485/2017).
Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστήριου, Κλινικής
και Μουσείου (άρθρο 19, παράγραφος 8 του ν.4485/2017).
Υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, μέχρι και τις
31.05.2021 και ώρα 14:00 (άρθρο 19, παράγραφος 4 του ν.4485/2017). Σχετικό έντυπο έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής.
Η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί την 1η Ιουνίου 2021, θα
εξετάσει την εκλογιμότητα, θα ανακηρύξει τους υποψηφίους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και θα εκδώσει τα αποτελέσματα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Στη θέση του Κοσμήτορα εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται
κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή στις 10 Ιουνίου 2021. Σε περίπτωση νέας άγονης
εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή στις
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11 Ιουνίου 2021 οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος 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 (άρθρο 96, παράγραφος 3 του ν.4692/2020).
Η φροντίδα για την διασφάλιση της ουσιαστικής και ακώλυτης άσκησης του εκλογικού
δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, ανήκει στην Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή (άρθρο 2, παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α αριθμ. 77561/Ζ1/22.06.2020).
Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής
(Χρήστος Παπαβασιλείου, τηλ. 2310994560, κιν.: 6947849385, e-mail: info@eng.auth.gr).
Η ανάρτηση των σχετικών εγγράφων και εντύπων γίνεται στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής
Σχολής (eng.auth.gr), στην σελίδα «Σχολή, Διοίκηση Σχολής, Προκηρύξεις Εκλογών».
Η παρούσα να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. (σώμα
εκλεκτόρων) των Τμημάτων και να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες
των Τμημάτων και της Σχολής.
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