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Σελ. 1 από 3 

ΓΠ 1559 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
για την ανάδειξη Αντιπροέδρου  

του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής 
με θητεία έως 31-8-2024 

και 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
    
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 

ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.4559/2018 (Α΄142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

και άλλες διατάξεις» 
3. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β΄5220) με θέμα «Καθορισμός 

της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των 
Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων 
των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» 

4. Την αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/ΥΟΔΔ/5-7-2019, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 809/ΥΟΔΔ/3-10-
2019) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 
έως 31-8-2022 

5. Την αριθμ. 105174/Z1/12-8-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
650/ΥΟΔΔ/19-8-2020) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Α.Π.Θ. έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31-8-2023 

6. Την αριθμ. 82998/1-7-2022 Πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ (ΦΕΚ 592/ΥΟΔΔ/13-7-2022), με την οποία 
διαπιστώθηκε ότι ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ εκλέχθηκε ο Θεόδωρος Πενολίδης του Σαράντη, καθηγητής α΄ βαθμίδας του 
οικείου Τμήματος, με θητεία από 1-9-2022 έως 31-8-2024 

7. Την αριθμ. 12982/12-10-2022 Πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ (ΦΕΚ 980/ΥΟΔΔ/19-10-2022), με την οποία 
διαπιστώθηκε η παραίτηση του καθηγητή α΄ βαθμίδας Θεόδωρου Πενολίδη από τη θέση του Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα κάτωθι: 
                

1. Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θητεία έως 31-8-2024. 

2. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022. 

3. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος 
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από τις 08:00 έως τις 12:00. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση ή μεταξύ 
των υποψηφίων στη δεύτερη (2η) θέση, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 από τις 08:00 έως τις 
12:00 μεταξύ των υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση, είτε καταλαμβάνουν την πρώτη (1η) 
και τη δεύτερη (2η) θέση. Αν εξακολουθεί να υφίσταται ισοψηφία στη δεύτερη (2η) θέση διενεργείται 
ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων (μέσω ΖΕΥΣ) που ισοψηφούν στη δεύτερη (2η) θέση, και 
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2) πρώτων από τις 13:00 έως τις 15:00.  
Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή θα επαναληφθεί, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 
την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 από τις 08:00 έως τις 12:00, οπότε 
εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει 
ισοψηφία, θα διενεργηθεί κλήρωση (μέσω ΖΕΥΣ) ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. 

4. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της θέσης Αντιπροέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να 
υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, με συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής 
κωλυμάτων εκλογιμότητας, στο Γραφείο Πρυτανείας  έως και την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 
15:00. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΣΗΔΕ ΑΠΘ 
«ΠΑΠΥΡΟΣ». Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται από τον ιδρυματικό λογαριασμό του/της 
υποψηφίου/ας και να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της. Μόνο σε περίπτωση κωλύματος η ψηφιακά 
υπογεγραμμένη αίτηση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
grafeioprytaneias@ad.auth.gr .  

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής δύναται να αναρτάται σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα από τον υποψήφιο εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. 

 
 
Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους 
απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών.  

Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν από 
την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που 
προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου 
του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου 
οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, 
ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, 
πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως 
από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. 

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στο οικείο Τμήμα κατά τον χρόνο 
διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ 
αποδοχών. 
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Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση 
η οποία υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με τους όρους 
αυτής και διαβιβάζεται άμεσα στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα 
πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΣΗΔΕ ΑΠΘ 
«ΠΑΠΥΡΟΣ» με τον ιδρυματικό λογαριασμό του/της υποψηφίου/ας και φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της. 
Μόνο σε περίπτωση κωλύματος η ψηφιακά υπογεγραμμένη δήλωση παραίτησης αποστέλλεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση grafeioprytaneias@ad.auth.gr .   

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε. να ορίσει το αργότερο δύο 
(2) μέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και 
ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των 
υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και 
μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν. 
 
 
Η παρούσα προκήρυξη και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρωτοκολλείται και διακινείται μέσω του 
ΣΗΔΕ ΑΠΘ «ΠΑΠΥΡΟΣ» και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής. Επίσης, η παρούσα αναρτάται στην κεντρική 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος, καθώς και στον ιστότοπο «Δι@ύγεια». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
1. Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας 
2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
- Γραφείο Πρύτανη 
- Γραφεία Αντιπρυτάνεων 
- Γραφείο Πρυτανείας    
- Γραμματεία Συγκλήτου  
- Τμήμα ΔΕΠ 
- Τμήμα Διοίκησης     
- Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ο Πρύτανης 
 
 
 
 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
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