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Αριθ. Πρωτ. 1329

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τριετή θητεία από 01.09.2018
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
-

του άρθρου 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α΄),

-

της Απόφασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αριθμός
Συνεδρίασης 2866/28.08.2013, σχετικά με τη «Μεταφορά εργαστηρίων, εξοπλισμού,
αρχείου και βιβλιοθήκης του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 2962/22.11.2013 τ. Β΄),

προκηρύσσουμε τις εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των παρακάτω Εργαστηρίων
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με τριετή θητεία από 01.09.2018:
-

Εργαστήριο Πληροφορικής,
Πληροφοριακών Συστημάτων,

Υπολογιστικών

-

Εργαστήριο Φυσικής,

-

Εργαστήριο Μη Γραμμικών Μαθηματικών.

Μεθόδων

και

Ασφάλειας

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη 18η Ιουλίου 2018 κατά τις ώρες 10:00-13:00, στο Αμφιθέατρο
«Π. Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής Σχολής, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π., στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή
ή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος
ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή, στην οποία ανήκει το Εργαστήριο.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής με δυνατότητα επανεκλογής.
Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή
μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ.
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι, όσοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας κοινοποίησης της προκήρυξης (έως 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00),
υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
θέση του Διευθυντή. Σχετικό έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής.
ΚΤΙΡΙΟ «ΕΔΡΩΝ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ▀ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Έκδοση 1

▀

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ημερ. Ισχύος: 27/10/09

ΑΔΑ: 75ΑΡ46Ψ8ΧΒ-ΧΔΠ

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή θα εξετάσει την εκλογιμότητα, θα ανακηρύξει τους
υποψήφιους Διευθυντές και θα εκδόσει, άμεσα και εγγράφως, το αποτέλεσμα.
Το σώμα των εκλεκτόρων για τις εκλογές των Διευθυντών απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ που
συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
Σε περίπτωση που, κατά την ώρα λήξης της ψηφοφορίας, διαπιστωθεί η παρουσία εκλογέων
που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους, η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να
παρατείνει την ψηφοφορία, μέχρις ότου ψηφίσουν οι παρόντες εκλογείς.
Στον χώρο διεξαγωγής των εκλογών υπάρχουν τρεις (3) κάλπες, μία για κάθε Εργαστήριο.
Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητα: Δελτίο Αστυνομικής
Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Πανεπιστημιακή Ταυτότητα.
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων.
Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε
και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής
μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων.
Η φροντίδα για την τήρηση της τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας ανήκει στην Εφορευτική
Επιτροπή.
Δεν επιτρέπεται η παραμονή αναρμόδιων προσώπων στις αίθουσες, τόσο κατά τη διεξαγωγή
της ψηφοφορίας, όσο και κατά τον χρόνο που οι Επιτροπές θα εργαστούν για την έκδοση του
αποτελέσματος της εκλογής.
Η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός της αίθουσας θα πρέπει να αποφεύγεται.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει, την ημέρα των εκλογών, σχετικά με τον εκλογικό
κατάλογο θα απευθύνεστε στη Γραμματεία της Κοσμητείας.
Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής
(Χρυσάνθη Καπράγκου, τηλ. 2310 99 5602, e-mail: info@eng.auth.gr).
Η παρούσα προκήρυξη αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη
Δ.Ε.Π. της Σχολής και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των
Τμημάτων και της Σχολής.
Ο Κοσμήτωρ
[υπογραφή*]

Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης
Καθηγητής
* Το πρωτότυπο βρίσκεται υπογεγραμμένο στο αρχείο της Κοσμητείας.
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