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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τριετή θητεία από 01.09.2021
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με βάση τις διατάξεις
-

του άρθρου 115 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/12.6.2020 τ.Α΄)

-

του άρθρου 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α΄), όπως ισχύει

-

του υπ’ αριθ. πρωτ. 25544/07.05.2021 εγγράφου του Πρύτανη του ΑΠΘ

-

της υπ’ αριθ. πρωτ. 25000/05.05.2021 εισήγησης του Προέδρου της Νομικής Επιτροπής
προς τον Πρύτανη Α.Π.Θ.

-

της Απόφασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αριθμός
Συνεδρίασης 2866/28.08.2013, σχετικά με τη «Μεταφορά εργαστηρίων, εξοπλισμού,
αρχείου και βιβλιοθήκης του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 2962/22.11.2013 τ. Β΄),

προκηρύσσονται οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των παρακάτω Εργαστηρίων
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με τριετή θητεία από 01.09.2021:
-

Εργαστήριο Πληροφορικής,
Πληροφοριακών Συστημάτων,

Υπολογιστικών

-

Εργαστήριο Φυσικής,

-

Εργαστήριο Μη Γραμμικών Μαθηματικών.

Μεθόδων

και

Ασφάλειας

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη 17η Ιουνίου 2021 κατά τις ώρες 10:00-13:00, μέσω
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού
αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., στην οποία ανήκει το
Εργαστήριο.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής με δυνατότητα επανεκλογής.
Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή
μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ.
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι, όσοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
ΚΤΙΡΙΟ «ΕΔΡΩΝ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ▀ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Έκδοση 1

▀

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ημερ. Ισχύος: 27/10/09

ΑΔΑ: 9ΓΕ246Ψ8ΧΒ-Χ97

Δεν μπορεί να εκλεγεί ή να οριστεί σε θέση Διευθυντή Εργαστηρίου ή Μουσείου, ένας μη
μόνιμος επίκουρος καθηγητής με υπόλοιπο θητείας μικρότερο των τριών ετών.
Ειδικότερα,
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας κοινοποίησης της προκήρυξης (έως 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00),
υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
θέση του Διευθυντή. Σχετικό έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής.
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή θα εξετάσει την εκλογιμότητα, θα ανακηρύξει τους
υποψήφιους Διευθυντές και θα εκδόσει, άμεσα και εγγράφως, το αποτέλεσμα.
Το σώμα των εκλεκτόρων για τις εκλογές των Διευθυντών απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ που
συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων.
Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε
και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής
μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων.
Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής (τηλ.
2310 99 5602, e-mail: info@eng.auth.gr).
Η παρούσα προκήρυξη αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη
Δ.Ε.Π. της Σχολής και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των
Τμημάτων και της Σχολής.
Ο Κοσμήτωρ

Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης
Καθηγητής
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