
                                                                           
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 
Για την ανάδειξη  Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου  του Τμήματος 

Φιλολογίας  της  Φιλοσοφικής Σχολής έως τις 31-8-2022 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.4559/2018 (Α.142),του 
άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 97 και 
131 του Ν.4692/2020, την  Υπουργική Απόφαση αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/2020, την Υπουργική απόφαση αριθμ. 
153348/Ζ1 (ΦΕΚ3255 τ.Β΄15-9-2017), την αριθμ.30990/27-7-20 Πράξη του 
Πρύτανη του ΑΠΘ (ΦΕΚ 585/ΥΟΔΔ/4-8-2020) με την οποία διαπιστώθηκε η 
εκλογή του κ. Χρήστου Τσαγγάλη, καθηγητή α΄ βαθμίδας ως Προέδρου του 
Τμήματος Φιλολογίας, και ότι αναπληρώτρια Πρόεδρος εκλέχθηκε η καθηγήτρια 
α΄ βαθμίδας κ. Ανθούλα Ρεβυθιάδου, το αριθμ.7590/23-9-2021 έγγραφο του 
Κοσμήτορα της ΦΛΣ με συνημμένες τις αιτήσεις παραίτησης του κ. Χρήστου 
Τσαγγάλη από τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, την αριθμ. 
8833/28-9-2021 Πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ ( ΦΕΚ 843/ΥΟΔΔ/6-10-2021), με την 
οποία διαπιστώθηκε η παραίτηση του κ. Τσαγγάλη από τη θέση του Προέδρου 
του Τμήματος Φιλολογίας, την αριθμ.13226/11-10-2021 Πράξη του Πρύτανη του 
ΑΠΘ που αφορά στην αυτοδίκαιη υπεισέλευση της Αναπληρώτριας Πρόεδρου κ. 
Ανθούλας Ρεβυθιάδου καθηγήτριας α΄ βαθμίδας στα καθήκοντα της Προέδρου 
του Τμήματος Φιλολογίας (ΦΕΚ 937/ΥΟΔΔ/2-11-2021 ) έως τη συμπλήρωση του 
υπολοίπου της θητείας του παραιτηθέντος Προέδρου,  ήτοι έως 31-8-2022.  
 

Αποφασίζουμε: 
 

1. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας 
Προέδρου  του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής έως τις 31-8-2022.  
2.  Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την  Τετάρτη 1-12-2021 από 
τις 8.00 έως και τις 14.00  και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική 
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ψηφοφορία ορίζουμε την Πέμπτη 2-12-2021 από τις 8.00 έως και τις 14.00 και την 
Παρασκευή  3-12-2021 από τις 8.00 έως και τις 14.00. 
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. 
3. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες για τη θέση του Αναπληρωτή/ 
Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την 
υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά (info@phil.auth.gr), ή  αυτοπροσώπως, ή μέσω 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου από την  Τετάρτη 10-11-2021 μέχρι την Τρίτη 
16-11-2021 και ώρα 12.00. 
Η ηλεκτρονική αίτηση του/της υποψήφιου/ας πρέπει να έχει ψηφιακή 
υπογραφή. 
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