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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις»
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3-8-2018)
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-7-2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
4.
Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-92017) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των
μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης
εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β.
Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 όμοια (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/13-11-2017) και ισχύει
5.
Την αριθ. 159165/Ζ1/25-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3453/τ.Β’/4-102017) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι.
μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»
6.
Το με αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) έγγραφο
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Ζητήματα
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α ́ 114)»
7.
Το με αριθμ. πρωτ. 212825/Ζ1/5-12-2017 (ΑΔΑ: 60IN4653ΠΣ-ΗΞΟ) έγγραφο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α ́
114)»
8.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/5-6-2013 διορθ. σφάλματος ΦΕΚ
140/τ.Α΄/11-6-2013) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας
τμήματος και ίδρυση –συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης»
9.
Την αριθμ. 16703/14-1-2015 απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ (ΦΕΚ
13/τ.ΥΟΔΔ/16-1-2015,
διορθ.
ΦΕΚ
28/τ.ΥΟΔΔ/23-1-2015),
όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5835/1-11-2017 απόφαση της Συγκλήτου του
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10.

11.

12.

13.

14.

ΑΠΘ (ΦΕΚ 601/τ.ΥΟΔΔ/20-11-2017) και την αριθμ. 12733/Ζ1/23-1-2015
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ 6Ε5Β953Ν), περί διορισμού του καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, Περικλή Μήτκα του
Ακύλα, ως Πρύτανη του ΑΠΘ
Την αριθμ. 2022/2019 Γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρύτανη του
ΑΠΘ (αριθμ. 19420/27-2-2019 έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας)
Την αριθμ. 3503/12-10-2017 πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ (ΦΕΚ
528/τ.ΥΟΔΔ/26-10-2017), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Δημητρίου
Κωβαίου του Στεφάνου, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας,
ως Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
του ΑΠΘ, με θητεία από 1-12-2017 έως 31-8-2020
Την αριθμ. 22894/30-4-2019 πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ (ΦΕΚ
298/τ.ΥΟΔΔ/24-5-2019), με την οποία διαπιστώθηκε ότι η θητεία του
Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
του ΑΠΘ, Δημητρίου Κωβαίου του Στεφάνου, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του
Τμήματος Γεωπονίας, παρατείνεται και λήγει στις 31-8-2021, σύμφωνα με το
άρθρο 18 παρ. 6 του Ν. 4559/2018
Την αριθμ. 1110/23-7-2019 (αριθμ. ηλεκτρ. εισερχ. πρωτοκ. 34247/23-7-2019)
αίτηση παραίτησης του Δημητρίου Κωβαίου του Στεφάνου, καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας, από τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, ενόψει της
επικείμενης ανάληψης καθηκόντων Αντιπρύτανη του ΑΠΘ από 1-9-2019
Την αριθμ. 34247/25-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη ΑΠΘ (ΦΕΚ
605/τ.ΥΟΔΔ/23-8-2019), με την οποία διαπιστώθηκε η παραίτηση του
Δημητρίου Κωβαίου του Στεφάνου, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Γεωπονίας, από τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, με ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενόψει της επικείμενης
ανάληψης καθηκόντων Αντιπρύτανη του ΑΠΘ από 1-9-2019
προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το
υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Κοσμήτορα, δηλαδή έως 31 Αυγούστου
2021.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη, τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 8.00
έως τις 15.00, σε χώρο που ορίζει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
των έγκυρων ψήφων, με βάση τον προβλεπόμενο στην περ. β’ της παρ. 3 του
άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 τρόπο υπολογισμού. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία
κανένας από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα
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επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 8.00
έως τις 15.00, στον ίδιο χώρο, μεταξύ των υποψηφίων που κατέλαβαν την πρώτη και
τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη
εκλογική διαδικασία με κάλπη ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η
εκλογική διαδικασία με κάλπη. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας με κάλπη για άλλο
λόγο πλην της ισοψηφίας ή της μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας, η εκλογική
διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψήφου σε ημερομηνία που θα ορισθεί
από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις.
Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το
ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή, πλήρους
απασχόλησης.
Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της
προκηρυσσόμενης θέσης. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη
θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.
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., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
Η υποψηφιότητα για τη θέση του/της Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος υποβάλλεται στον Πρύτανη του Ιδρύματος μέχρι και την
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:30, αυτοπροσώπως ή μέσω
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή",
1ος όροφος, ή αποστέλλεται ταχυδρομικά (Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κτίριο Διοίκησης "Κ.
Καραθεοδωρή", Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54124) ή ηλεκτρονικά (στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: admin-tpd@ad.auth.gr). H ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
πρέπει να γίνεται μόνο από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του/της υποψηφίου/ας και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της. Όλες οι
αιτήσεις πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας :
Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Κοσμήτορα με συνημμένα:
Α) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της
υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας
Β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
3
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Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή
δήλωσή τους προς τον Πρύτανη έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η
παραίτηση πρωτοκολλείται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Κ.Ε.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη.
Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας
αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Επιτροπής.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους
Κοσμήτορες, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλει στον Πρύτανη,
ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την
ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και είναι αρμόδια για την
επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύπτει κατά την εκλογική διαδικασία, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών
του Ιδρύματος.
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
Ο Κοσμήτορας εκλέγεται από σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται: α) από το σύνολο
των μελών Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το
σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (δεύτερη ομάδα
εκλεκτόρων).
Στο εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (πρώτη
ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου
απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση
άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Μετά την έγκρισή τους
από τον Πρύτανη, οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή με τον ορισμό της.
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί, όπως προβλέπει η κείμενη
νομοθεσία, με κάλπη, την καθορισμένη κατά τα ανωτέρω ημερομηνία και ώρα,
ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής.
Οι εκλέκτορες οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο
δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην ιστοσελίδα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος καθώς και στον ιστότοπο Δι@ύγεια.
Συνημμένα:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα)
2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής
κωλυμάτων εκλογιμότητας

Ο Πρύτανης

Εσωτερική Διανομή
(υπογραφή)*
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
- Γραφείο Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων
Περικλής Α. Μήτκας
- Γραμματεία Συγκλήτου
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων
- Γραφείο Πρυτανείας
Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
- Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος
- Προέδρους Τμημάτων της Σχολής
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
- Γραμματείες Τμημάτων της Σχολής
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
(με την παράκληση η παρούσα να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Σχολής και να κοινοποιηθεί
ηλεκτρονικά στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
Digitally signed
των Τμημάτων της Σχολής)
Vasileios
Vasileio by
Volkos
- Κ.Η.Δ.
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
s Volkos Date:
2019.08.27
Τμήμα Διοίκησης
12:54:48 +03'00'
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
*Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο
του Ιδρύματος)
που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
-Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Τμήμα Α ́ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, ΑΘΗΝΑ
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