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1. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης   

               της Σχολής Καλών Τεχνών  

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.  

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 

4.8.2017). 

2. Την υπ΄ αριθμ.77561/Ζ1/22-06-2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-06-2020) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και 

Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., 

καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο 

πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.». 

3. Την υπ’ αριθ. 1489 απόφαση (ΦΕΚ 668/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2018) με θέμα «Εκλογή 

Κοσμήτορα Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», η οποία 

λήγει στις 31-08-2021. 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ o υ μ ε  

 

Εκλογές για την ανάδειξη πέντε (5) μελών Δ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τριετή θητεία, από 1
η
  Σεπτεμβρίου του 

2021 έως και την 31
η
 Αυγούστου του 2024. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 14
 
Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00-11:00, 

αποκλειστικά με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 77561/Ζ1/22-06-

2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-06-2020), μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ζευς», η 

πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://zeus.grnet.gr  
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 Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή διεξάγεται την επόμενη και μεθεπόμενη 

εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα. 

Την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται 

με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες πριν από την ημέρα της 

ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Η επιτροπή οργανώνει, επιβλέπει το 

σύνολο της εκλογικής διαδικασίας και συντάσσει το τελικό πρακτικό εκλογής, το οποίο 

ανακοινώνει στον Κοσμήτορα της Σχολής. 

 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης που κατέχουν θέση 

καθηγητή πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις από 25/06/2021 μέχρι 1/07/2021 στη Γραμματεία της Σχολής Καλών Τεχνών  

αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, επιστολικά  ή με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία στη διεύθυνση pterzi@uowm.gr . 

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από τον Κοσμήτορα εντός δύο (2) ημερών από τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

 

    Β. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Το εκλογικό σώμα απαρτίζεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των 

ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία 

δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης καθηκόντων τους. Η ψηφοφορία 

διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, επί του οποίου οι εκλέκτορες δηλώνουν την προτίμησή τους 

με σταυρό για έναν υποψήφιο. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες 

έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση που το σύνολο των εγκύρων ψήφων υπολείπεται του 50% του 

αριθμού των εκλεκτόρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός των επόμενων δύο εργάσιμων 

ημερών και εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, 

ακόμη και αν το σύνολο των εγκύρων ψήφων υπολείπεται του 50% του αριθμού των 

εκλεκτόρων. Επί ισοψηφίας εκλέγεται ο καθηγητής που κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα και 

μεταξύ ισοψηφούντων ομοιοβάθμων εκλέγεται αυτός που έχει το παλιότερο ΦΕΚ διορισμού 

στη συγκεκριμένη βαθμίδα, με προβάδισμα εκείνου που έχει διοριστεί στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.2 του Ν. 4485/2017: «Αν η Σχολή έχει ένα μόνο Τμήμα, η 

Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος, από 

τους Διευθυντές Τομέων, από πέντε (5) εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής μέλη 

Δ.Ε.Π., από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών 

και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων 

διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από 

τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής». 
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Συνημμένα:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8. Ν.1599/1986) 

 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και στην ιστοσελίδα της Σχολής, στον ιστότοπο Δι@ύγεια, θα τοιχοκολληθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων και θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της οικείας 

Σχολής. 

 

  

Ο Κοσμήτορας   

της Σχολής Καλών Τεχνών 

 

 

Ιωάννης Ζιώγας 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τ.Ε.Ε.Τ./Π.Δ.Μ. 

 

Εσωτερική διανομή: 

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 Πρυτανεία 

 Διεύθυνση Διοικητικού 

 Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας 

 ΤΕΕΤ/ΠΔΜ 
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