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                      Φλώρινα, 14/9/2018 
                               Αρ. Πρωτ.: 17 
 
Δ/νση: 3ο χλμ. εθνικής οδού  
Φλώρινας-Νίκης 
Τ.Κ.: 53100, Φλώρινα 
Πληροφορίες: Π. Τερζή 
Τηλέφωνο: 2385055260 
Fax: 2385055241 
e-mail: pterzi@uowm.gr 

Προς  

1. Τους Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, 
Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους 
Καθηγητές και Λέκτορες της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (Α΄ ομάδα Εκλεκτόρων) 

2. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (Β΄ ομάδα Εκλεκτόρων) 

 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Π.Δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 83/τ.Α΄./11-4-2003). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ.18 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ.Α') «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 

3. Το Π.Δ. 72/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α'/28-5-2013) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - 

συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017). 

5. Το υπ’ αριθμ.144636/Ζ1/01-09-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του 

Ν.4485/2017». 

6. Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «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)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017).  
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7. Την υπ’ αριθ. 4223/7-4-2017 Πρυτανική Πράξη Εκτέλεσης Καθηκόντων Κοσμήτορα της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

8. Την υπ’. αρ. 6906/2-7-2018 (ΦΕΚ 857/Γ/31-7-2018) Πρυτανική Πράξη διορισμού σε κενή 

οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

σύμφωνα με την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων των άρθρων 9, 

παρ. 2 και 11 «Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ 

/4.8.2017). 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Α. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τριετή θητεία, ήτοι από 01-11-2018 έως 31-8-2021, 

με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία (κάλπη). Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 24 

Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών 

(Φλώρινα). Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, με την ίδια εκλογική 

διαδικασία κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο. 

Β.  Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 09.00-14.00, σύμφωνα με τις διατάξεις που 

προαναφέρθηκαν. Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου οργάνου. 

Γ.  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου της Δ/νσης 

Διοικητικού και Οικονομικού, Κτίριο Διοίκησης Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 2ος όροφος, 

αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και 

Αναπληρωτές Καθηγητές), που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι 

ώρα 14.00 μ.μ. της 1ης Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα. 

        
         Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του/της Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της υποψήφιας 

κωλύματα εκλογιμότητας  

Δ.  Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι Καθηγητές Α' βαθμίδας και οι 

Αναπληρωτές Καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, πλήρους απασχόλησης, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ανώτατο όριο ηλικίας 
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έως το πέρας της θητείας (31-8-2021). Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι κατέχουν άλλο 

αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου Α.Ε.Ι., εκτός αν είναι Διευθυντές Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.  

        Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών 

Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π 

και Ε.ΤΕ.Π. της οικείας Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Στο σώμα εκλεκτόρων 

επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (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 για τους 

εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για 

δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά. 

         Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα 

διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν στην 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.  

        Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του 

Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4485/2017 σε συνδυασμό με την αριθμ. 

153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15.09.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η Κ.Ε.Ε., αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή 

υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων κωλύματα 

εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους για τη θέση του Κοσμήτορα μέσα σε δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της. Η Κ.Ε.Ε. επιβλέπει τη διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 19 

του Ν. 4485/2017 «Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 7 του 

άρθρου 19 του Ν. 4485/2017. Αν κανείς από τους υποψηφίους Κοσμήτορες δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η 

εκλογή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του 

Ν. 4485/2017.  Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει 

τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων». 
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         Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και θα 

καταχωρηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.  

Εσωτερική διανομή:  
- Δ/νση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης  
- Γραφείο κ. Πρύτανη 
- Γραμματεία Συγκλήτου 
- ΤΕΕΤ/ΠΔΜ  

 
 

 

 

 

 

Ο Κοσμήτορας  

της Σχολής Καλών Τεχνών 

 

 

 

Ιωάννης Ζιώγας 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τ.Ε.Ε.Τ./Π.Δ.Μ. 
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