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Πρόλογος
Ο Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. έχει σκοπό να παρέχει στο
προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικό προσωπικό), στις φοιτήτριες και
στους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς, επίσης, και σε όλους τους πολίτες, τις
απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. Ο Οδηγός εγκρίθηκε αρχικά στη συνεδρίαση της
Κοσμητείας αριθμ. 263/25-5-2018 και τελευταία τροποποιήθηκε με απόφαση της Κοσμητείας
στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της αριθμ. 334/24-3-2022 & 335/14-4-2022. Ο Oδηγός
προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την άμεση, ολοκληρωμένη και εμπρόθεσμη
διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων, και συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων προσώπων.
Ο Οδηγός περιέχει για κάθε διοικητική πράξη αρμοδιότητας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.
τις προβλεπόμενες νομικές διατάξεις, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, αναλυτική
περιγραφή της διαδικασίας και τις προθεσμίες κατάθεσης των δικαιολογητικών. Στο τέλος
υπάρχουν όλα τα υποδείγματα των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των
διοικητικών πράξεων, τα οποία είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Σχολής Θετικών
Επιστημών. Ο Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. τροποποιείται έπειτα
από απόφαση της Κοσμητείας, προκειμένου να εναρμονίζεται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.
Ο παρών Οδηγός αποτελεί συνέχεια αυτού που συντάχθηκε το 2018 με την
πρωτοβουλία και επιμέλεια του τέως Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. κ. Χαρίτωνος-Σαρλ Χιντήρογλου,
καθηγητή, και της Προϊσταμένης της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. Δρ. Ελένης
Ραφτοπούλου.
Θερμές ευχαριστίες στο προσωπικό της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. για τη
σημαντική συμβολή του στη σύνταξη του παρόντος οδηγού.

Η Κοσμητόρισσα της Σ.Θ.Ε.
Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους
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Όργανα Σχολής
Σύμφωνα με το Ν. 4485/2017 (άρθρα 16 έως και 19) τα όργανα της Σχολής είναι:
Άρθρο 16
Τα όργανα της Σχολής είναι:
α) η Γενική Συνέλευση
β) η Κοσμητεία
γ) ο Κοσμήτορας1.
Άρθρο 17
Γενική Συνέλευση Σχολής
1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής
Συνέλευσης Σχολής των περιπτώσεων α΄ και β΄ (Κοσμήτορα και μέλη ΔΕΠ Σχολής) για ετήσια
θητεία.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της
Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για διετή θητεία.
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν
οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
2. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος, ο Οργανισμός
και ο Εσωτερικός Κανονισμός, καθώς και εκείνες που δεν ανατίθενται σε άλλα όργανα της
Σχολής.
Άρθρο 18
Κοσμητεία
1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
β) Τους Προέδρους των Τμημάτων.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας
των περιπτώσεων α΄ και β΄ (Κοσμήτορα και Προέδρους Τμημάτων) για ετήσια θητεία.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της
Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για διετή θητεία και δυνατότητα
επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία.

1

Η χρήση του αρσενικού γένους σε αναφορές προσώπων σε όλη την έκταση του παρόντος Οδηγού
πραγματοποιείται αποκλειστικά για την απλούστευση της διατύπωσης και, σε κάθε περίπτωση, έχει την έννοια
κάθε ανθρώπου που κατέχει μια θέση ή φέρει μια ιδιότητα, ανεξαρτήτως του φύλου του.
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Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί
εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για
τα θέματα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3, όταν αφορούν στις σπουδές δεύτερου και
τρίτου κύκλου.
Στην Κοσμητεία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:
α) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,
β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία
ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος, και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό
των σχετικών δραστηριοτήτων,
γ) επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων
μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις
στη Σύγκλητο,
δ) κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις
Κλινικές και στα Μουσεία της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα, σύμφωνα με τις
αποφάσεις της Συγκλήτου,
ε) εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα
Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,
στ) διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που
αφορά στη Σχολή,
ζ) οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της
Κοσμητείας,
η) προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των
Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων,
θ) λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με
Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων
σπουδών.
Άρθρο 19
Κοσμήτορας
1. α) Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους
απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της
θητείας ορίζεται στην προκήρυξη.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες
συνολικά.
Ο Κοσμήτορας έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
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α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια
διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας,
αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει
οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας. Επίσης, μεριμνά για
την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση του
παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν
στις αρμοδιότητές του,
ε) συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 32 του Ν. 4485/2017.
12. Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει
προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.»

Σύνθεση Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Κοσμητόρισσα: Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών
Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής: Δημήτριος Μελάς, καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Χημείας: Παναγιώτης Σπαθής, καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών: Δημήτριος Πουλάκης, καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας: Μηνάς Γιάγκου, καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας: Κωνσταντίνος Παπαζάχος, καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής: Ελευθέριος Αγγελής, καθηγητής
Εκπρόσωποι φοιτητών: Δεν έχουν ορισθεί μέχρι σήμερα για το ακαδ. έτος 2021-2022.
Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.: Δεν υπάρχουν μέλη Ε.Ε.Π. στη Σ.Θ.Ε.
Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.: Θωμάς Μακεδών, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Γεωλογίας
Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.: Ουρανία Κοπαλίδου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Φυσικής

Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης Σ.Θ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:
Κοσμητόρισσα: Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών
Μέλη Δ.Ε.Π. : Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε.
Εκπρόσωποι φοιτητών: Δεν έχουν ορισθεί μέχρι σήμερα για το ακαδ. έτος 2021-2022.
Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.: Δεν υπάρχουν μέλη Ε.Ε.Π. στη Σ.Θ.Ε.
Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.: Θωμάς Μακεδών, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Γεωλογίας
Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.: Ουρανία Κοπαλίδου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Φυσικής

Συγκρότηση Κοσμητείας Σ.Θ.Ε. για το ακαδ. έτος 2021-2022.
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Σ.Θ.Ε. για το ακαδ. έτος 2021-2022.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
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Συνεδριάσεις Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.
Νομοθετικό πλαίσιο Άρθρα 18-19 του Ν. 4485/2017
Άρθρα 13-15 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1099/2000, τ΄ Β),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ημέρα για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. ορίζεται από
τον Κοσμήτορα.
1. Ενημέρωση των μελών της Κοσμητείας και των Γραμματειών των Τμημάτων επτά (7) δέκα (10) ημέρες πριν για την ημερομηνία προγραμματισμού της συνεδρίασης
(εξαιρείται η περίπτωση έκτακτων συνεδριάσεων).
2. Αποστολή από τα Τμήματα της Σ.Θ.Ε. των θεμάτων τους για την ημερήσια διάταξη μέχρι
και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης (εξαιρείται η περίπτωση
έκτακτων συνεδριάσεων).
3. Αποστολή (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στα μέλη της Κοσμητείας της
πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα σχετικά έγγραφα δύο (2)
εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
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Οικονομικά
Τακτικές πιστώσεις
1. Παραλαβή εγγράφου από τη Σύγκλητο αναφορικά με την κατανομή των τακτικών
πιστώσεων στις Σχολές του Α.Π.Θ.
2. Κατανομή των τακτικών πιστώσεων στα Τμήματα της Σ.Θ.Ε., έπειτα από την εφαρμογή
του αλγορίθμου.
3. Έγκριση της κατανομής των τακτικών πιστώσεων από την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.
4. Αποστολή της έγκρισης κατανομής των τακτικών πιστώσεων στα Τμήματα της Σ.Θ.Ε.
5. Συγκέντρωση από την Κοσμητεία των αιτημάτων των Τμημάτων μία φορά ετησίως και
ομαδοποίηση των ομοειδών πραγμάτων σε ένα αίτημα.
6. Πρωτοκόλληση των αιτημάτων από την Κοσμητεία και ανάρτηση των αιτημάτων στο
ΚΗΜΔΗΣ με τα CΡV των ειδών.
7. Διαβίβαση των αιτημάτων από την Κοσμητεία στην Οικονομική Υπηρεσία για έγκριση.
8. Έγκριση των αιτημάτων από τη Σύγκλητο και αποστολή των αποφάσεων στην Κοσμητεία.
9. Παραγγελία των ειδών, παράδοσή τους από την Επιτροπή παραλαβής στους δικαιούχους
και έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον προμηθευτή.
10. Σύνταξη του πρακτικού παραλαβής και υπογραφή από την επιτροπή παραλαβής και τους
δικαιούχους των ειδών.
11. Διαβίβαση από την Κοσμητεία προς την Οικονομική Υπηρεσία των τιμολογίων με όλα τα
συνημμένα δικαιολογητικά.

Οικονομική ενίσχυση των Σχολών από τον ΕΛΚΕ
1. Παραλαβή εγγράφου από τον ΕΛΚΕ αναφορικά με την κατανομή της οικονομικής
ενίσχυσης στις Σχολές του Α.Π.Θ.
2. Κατανομή των πιστώσεων στα Τμήματα της Σ.Θ.Ε., έπειτα από την εφαρμογή του
αλγορίθμου.
3. Έγκριση από την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. της κατανομής των πιστώσεων στα Τμήματα της
Σ.Θ.Ε.
4. Αποστολή στον ΕΛΚΕ της έγκρισης κατανομής των πιστώσεων στα Τμήματα με
κοινοποίηση του εγγράφου στα Τμήματα της Σ.Θ.Ε.
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Πρόσβαση σε έγγραφα
Νομοθετικό πλαίσιο Άρθρο 5 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 8 του Ν.2880/2001 και την παρ. 2 του άρθρου 11 του
Ν.3230/2004.
1.Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει
γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από
τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες
οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
2.Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να
λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και
είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.
3.Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το
έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το
οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την
ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να
δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών «διοικητικών,» αστυνομικών ή στρατιωτικών
αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.
4.Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της
υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να
βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο
νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές
γνωστοποιούνται στον αιτούντα με την βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για τον σκοπό
αυτόν.
5.Η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης
τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
«6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την
αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες».

Απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ αριθμ. 1214/2000
Ως εύλογο ενδιαφέρον, νοείται εκείνο το οποίο προκύπτει, κατά τρόπο αντικειμενικό, από
την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης, προσωπικής εννόμου σχέσεως, συνδεόμενης με το
περιεχόμενο των διοικητικών στοιχείων στα οποία ζητείται η πρόσβαση και όχι το
ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την εύρυθμη άσκηση των γενικών καθηκόντων της Διοίκησης και
την τήρηση των νόμων

1. Αίτηση (υπόδειγμα 1, Παράρτημα Ι) του/της ενδιαφερόμενου/ης με επισυναπτόμενη
δήλωση στην οποία θα αποδεικνύεται το εύλογο ενδιαφέρον ή επισυναπτόμενη
βεβαίωση στην οποία θα αποδεικνύεται το έννομο συμφέρον για πρόσβαση στα
ζητούμενα έγγραφα.
2. Εξέταση της αίτησης από την Κοσμητεία.
3. Έκδοση της απόφασης της Κοσμητείας και παραλαβή της από τον/την ενδιαφερόμενο/η.
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Ορκωμοσία αποφοίτων και δημόσια αναγόρευση διδακτόρων
Νομοθετικό πλαίσιο Άρθρο 61 του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1099/τ.
Β’/5-9-2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ορκωμοσία
Φοιτητής/τρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές, ώστε να λάβει πτυχίο ή
δίπλωμα, ορκίζεται ενώπιον του Κοσμήτορα, ως εκπροσώπου του Πρύτανη, και
του Προέδρου του Τμήματος. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της
επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για
τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού τίτλου. Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να
δίνεται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση για την επιτυχή περάτωση των
σπουδών τους. Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, με παρουσία των αποφοίτων, στο
τέλος των εξετάσεων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε ημέρες που
ορίζονται από τον Κοσμήτορα σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων.
Με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης αποφοίτου, που κατατίθεται στη
Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την καθορισθείσα
ημερομηνία της τελετής, δύναται ο/η απόφοιτος να συμμετέχει στην τελετή
ορκωμοσίας εξ αποστάσεως. Οι απόφοιτοι, με δήλωσή τους πριν την ορκωμοσία,
επιλέγουν τον τύπο ορκωμοσίας τους, θρησκευτικό όρκο ή διαβεβαίωση.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλονται από την Πολιτεία μέτρα
απαγόρευσης ή αναστολής διενέργειας τελετών, δραστηριοτήτων και πάσης
φύσεως εκδηλώσεων, η έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου
πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθεί τελετή ορκωμοσίας. Στην περίπτωση αυτή,
η ημερομηνία έκδοσης και χορήγησης του πτυχιακού τίτλου είναι κοινή για τους
αποφοίτους που θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην ίδια τελετή ορκωμοσίας και
ορίζεται από τον Κοσμήτορα, σε συνεννόηση με τους Προέδρους των οικείων
Τμημάτων, οι δε τελετές ορκωμοσίας δύναται να πραγματοποιούνται μετά την
άρση των ανωτέρω περιοριστικών μέτρων. Το πτυχίο (μεμβράνη) υπογράφεται
από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται
με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου. Προκειμένου να χορηγηθούν η μεμβράνη
του πτυχίου, πιστοποιητικό ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πτυχιούχος ή
πιστοποιητικό τελικής αναλυτικής βαθμολογίας, πρέπει ο φοιτητής να καταθέσει
στη Γραμματεία σχετικό παράβολο της Οικονομικής Υπηρεσίας, οριζόμενο από το
Πρυτανικό Συμβούλιο. Κάθε πτυχιούχος δικαιούται να λάβει δωρεάν δύο
πιστοποιητικά πτυχίου. Με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος ο
πτυχιούχος δύναται να παραλάβει τα ως άνω πιστοποιητικά στην αγγλική
γλώσσα.

Οι τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων και της αναγόρευσης των υποψηφίων
διδακτόρων (αφορά στα Τμήματα που πραγματοποιούν δημόσια αναγόρευση διδακτόρων)
συντονίζονται από την Κοσμητεία και πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ ή/και
της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ή εναλλακτικά σε άλλους χώρους, σε ημερομηνίες και ώρες
που καθορίζονται σε συνεργασία με τους Προέδρους και τις Γραμματείες των Τμημάτων της
Σ.Θ.Ε. (εξαιρούνται της διαδικασίας οι περιπτώσεις επιβολής περιοριστικών μέτρων από την
Πολιτεία).
Σημείωση: Κατά τις τελετές ορκωμοσίας δύναται να γίνεται (για όσα Τμήματα το επιθυμούν) και
απονομή των τίτλων στους αποφοίτους των ΠΜΣ.
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Οι ενέργειες που ακολουθούνται για την οργάνωση και το συντονισμό των τελετών ορκωμοσίας
των αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. είναι οι εξής:
α/α

Προθεσμία

1.

1η Σεπτεμβρίου

2.
3.

4.

5.

6.

Ενέργεια

Υπεύθυνος

Δέσμευση ημερομηνιών και Αίθουσας Γραμματεία Κοσμητείας
Τελετών και για τις τρεις περιόδους
ορκωμοσίας για ολόκληρο το
ημερολογιακό έτος
1-15 Σεπτεμβρίου Οργάνωση και επικοινωνία για τον
Γραμματεία Κοσμητείας
καθαρισμό των τηβέννων
20-30 Σεπτεμβρίου Κοινοποίηση (έγγραφο) στα Τμήματα Γραμματεία Κοσμητείας
20-30 Ιανουαρίου και στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
20-30 Μαΐου
των ημερομηνιών ορκωμοσίας της
αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου
1 εβδομάδα πριν
την ορκωμοσία

2 ημέρες πριν την
ορκωμοσία

Ημέρα
ορκωμοσίας

Επιβεβαίωση για την παρουσία του
Κοσμήτορα ή του Αναπλ. Κοσμήτορα
στην τελετή ορκωμοσίας
e-mail στις Γραμματείες των
Τμημάτων για
• αποστολή των καταστάσεων των
αποφοίτων και του αρχείου των
συγχαρητηρίων
• ενημέρωση για την παρουσία του
Κοσμήτορα ή του Αναπλ.
Κοσμήτορα στην τελετή
ορκωμοσίας
Εκτύπωση συγχαρητηρίων των
αποφοίτων
Επικοινωνία με το Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων για υπενθύμιση των τελετών
ορκωμοσίας, τη μεταφορά των
τηβέννων των καθηγητών και του
διασήμου του Κοσμήτορα και του
Πρύτανη (αν υπάρχει αναγόρευση
διδακτόρων) και ενημέρωση για τον
αριθμό των αποφοίτων που
ορκίζονται από κάθε Τμήμα
Μεταφορά του ευαγγελίου (από
Γραφείο Κοσμητείας) και του
κορανίου (στην περίπτωση
μουσουλμάνων αποφοίτων -από 7ο
όροφο κτ. Διοίκησης) στις Αίθουσες
Τελετών

Γραμματεία Κοσμητείας

Γραμματεία Κοσμητείας
Γραμματείες Τμημάτων

Γραμματεία Κοσμητείας
Γραμματεία Κοσμητείας

Γραμματεία Κοσμητείας
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Έλεγχος για διάταξη, αριθμό
καθισμάτων και αλφαβητική σειρά
των αποφοίτων (και των υποψηφίων
διδακτόρων) στις Αίθουσες Τελετών

Γραμματεία Κοσμητείας
Γραμματείες Τμημάτων

Προετοιμασία livestreaming και
τηλεδιάσκεψης (στην περίπτωση
παράλληλης εξ αποστάσεως
ορκωμοσίας)

Γραμματείες Τμημάτων
Τεχνικοί Αιθουσών

Στην περίπτωση ορκωμοσίας μόνο αποφοίτων των Τμημάτων, αυτή πραγματοποιείται
με βάση το τελετουργικό που προτείνεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Στην περίπτωση ορκωμοσίας αποφοίτων των Τμημάτων και αναγόρευσης υποψηφίων
διδακτόρων, αυτές πραγματοποιούνται με βάση το τελετουργικό που προτείνεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ.
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Ώρες λειτουργίας των κτηριακών υποδομών της ΣΘΕ
Οι ώρες λειτουργίας των κεντρικών κτηρίων της ΣΘΕ (παλαιό κτήριο της ΦΜΣ, υάλινο κτήριο,
κτήριο Βιολογίας, παλαιό και νέο Χημείο) είναι Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-22:00. Το
Μετεωροσκοπείο και το Αστεροσκοπείο παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής
των μαθημάτων. Ο Σεισμολογικός Σταθμός ΑΠΘ είναι ανοικτός όλες τις εργάσιμες ημέρες 07:3021:30, και τα Σαββατοκύριακα και αργίες 09:00-17:00. Σημειώνεται ότι: α) το Αστεροσκοπείο
πέρα του ωραρίου των μαθημάτων συνεχίζει την ερευνητική και εκπαιδευτική λειτουργία του
τηλεσκοπίου και στο διάστημα 22:00-02:00 β) Ο Σεισμολογικός Σταθμός ΑΠΘ συνεχίζει την
ερευνητική και επιχειρησιακή λειτουργία του σε 24ωρη βάση, όλο το έτος, ενώ παραμένει
συνεχώς ανοικτός και όποτε παραστεί ανάγκη ενημέρωσης της Πολιτείας και του κοινού (π.χ.
σεισμική έξαρση, διαχείριση διασποράς ψευδών ειδήσεων, κλπ.).
Η υπηρεσία φύλαξης του Α.Π.Θ. έχει την ευθύνη της ασφάλισης των αιθουσών διδασκαλίας και
των εισόδων των κτηρίων, ακολουθώντας το επίσημο πρόγραμμα διδασκαλίας-χρήσης των
αιθουσών, καθώς και τις έκτακτες χρήσεις των χώρων μετά από απόφαση της Κοσμητείας.

Κτήριο Κοσμητείας και Γραμματειών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.
Το κτήριο λειτουργεί 07:00-17:15 εργάσιμες ημέρες. Για την είσοδο του κοινού στο κτήριο
απαιτείται ραντεβού με την αρμόδια γραμματεία ή υπηρεσία.

Ώρες Λειτουργίας Γραμματειών της ΣΘΕ
Οι Γραμματείες της ΣΘΕ, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας Covid-19 και σε
εναρμόνιση με την εκάστοτε ΚΥΑ, θα εξυπηρετούν αποκλειστικά από απόσταση (τηλεφωνικά και
με email). Στην περίπτωση που απαιτείται δια ζώσης παρουσία, αυτή θα γίνεται με ραντεβού
κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος.

Πρόσβαση στα κτήρια της ΣΘΕ εκτός ωρών λειτουργίας.
Οι ώρες λειτουργίας των κεντρικών κτηρίων της ΣΘΕ (παλαιό κτήριο της ΦΜΣ, υάλινο κτήριο,
κτήριο Βιολογίας, παλαιό και νέο Χημείο) είναι Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-22:00. Η παραμονή
πέραν των προαναφερόμενων ωρών γίνεται με ιδία ευθύνη και για λόγους ασφάλειας κρίνεται
απαραίτητη η ενημέρωση της εποπτείας φύλαξης. Η πρόσβαση στα κτήρια της ΣΘΕ των μελών
ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ για ερευνητικούς σκοπούς τις μη εργάσιμες ώρες, Σαββατοκύριακα & αργίες
γίνεται κατ’ αναλογία της τήρησης των επόμενων οδηγιών:
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Η είσοδος - έξοδος θα πραγματοποιείται με κλειδί από την Δυτική Είσοδο
(προς Γ. Γεννηματάς). Ειδικότερα για τις ώρες 22:00-07:00 για την είσοδοέξοδο είναι απαραίτητη κλήση προς την κεντρική φύλαξη (τηλ. 996100), η
οποία έρχεται και ανοίγει τη δεύτερη κλειδαριά της εισόδου.
Η είσοδος - έξοδος θα πραγματοποιείται αφότου πρώτα ενημερωθεί η
εποπτεία φύλαξης του πανεπιστημίου (τηλ. 996100).

Κτήριο Χημείας
(Παλαιό και Νέο)

Η είσοδος - έξοδος και για τα δύο κτήρια θα πραγματοποιείται από την
κεντρική είσοδο του παλαιού κτηρίου μετά από κλήση προς την κεντρική
φύλαξη (τηλ.996100), ή/και για το παλαιό κτήριο με κλειδί από την πλαϊνή
βόρεια είσοδο μεταξύ κτηρίου Χημείας και Βιολογίας. Για τις ώρες 22:0007:00 για την είσοδο-έξοδο είναι απαραίτητη η ενημέρωση της κεντρικής
φύλαξης (τηλ. 996100)

Αστεροσκοπείο

Η είσοδος - έξοδος θα πραγματοποιείται με κλειδί. Ειδικότερα για το
διάστημα 02:00-07:00 είναι απαραίτητη και η ενημέρωση της κεντρικής
φύλαξης (τηλ. 996100).

Μετεωροσκοπείο

Η είσοδος - έξοδος θα πραγματοποιείται με κλειδί. Ειδικότερα για το
διάστημα 22:00-07:00 είναι απαραίτητη και η ενημέρωση της κεντρικής
φύλαξης (τηλ. 996100).

Σεισμολογικός
Σταθμός

Η είσοδος - έξοδος θα πραγματοποιείται με κλειδί. Ειδικότερα για το
διάστημα 22:00-07:00 είναι απαραίτητη και η ενημέρωση της κεντρικής
φύλαξης (τηλ. 996100).

Τα κτήρια θα κλείνουν έπειτα από απόφαση των Πρυτανικών Αρχών και της Κοσμητείας για
ειδικούς λόγους.
Η πρόσβαση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών-τριών, υποψηφίων διδακτόρων και
συνεργαζόμενων ερευνητών-τριών (π.χ. επισκεπτών, εργαζόμενων σε ερευνητικά έργα, ΠΔ407,
συμβασιούχων ΕΔΒΜ, μεταδιδακτόρων, κλπ.) στα κτήρια τις μη εργάσιμες ώρες, Σαββατοκύριακα &
αργίες και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών που το πανεπιστήμιο είναι κλειστό επιτρέπεται για
ερευνητικούς σκοπούς με ενημέρωση της εποπτείας φύλαξης. Για την πρόσβαση είναι απαραίτητο να
συμπληρωθεί αίτηση (υπόδειγμα 7, Παράρτημα Ι) των υπεύθυνων μελών ΔΕΠ. Ειδικότερα για τους
φοιτητές/τριες θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail), ο ακριβής
λόγος εισόδου στο κτήριο, ο ακριβής χώρος και το ακριβές χρονικό διάστημα παραμονής τους στους
χώρους αυτούς. Η αίτηση μπορεί να γίνεται πάγια για το διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Η αίτηση
πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας (info@sci.auth.gr) τουλάχιστον 3 ημέρες
πριν την πρώτη ημέρα εισόδου στο κτήριο. Στη συνέχεια συντάσσεται Υπηρεσιακό σημείωμα ανά κτίριο
της Σχολής (υπόδειγμα 5, προσαρμοσμένο, Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένο από την Κοσμήτορα, με το
οποίο δίνεται η άδεια να ανοίξει το κτίριο σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, το οποίο αποστέλλεται από
τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς την εποπτεία φύλαξης με κοινοποίηση στους Προέδρους των
Τμημάτων.

Η παραμονή στα κτήρια της ΣΘΕ το διάστημα 22:00-07:00, γενικώς, δεν επιτρέπεται για αυτήν
την κατηγορία μελών.
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Διάθεση των κτιριακών υποδομών της Σ.Θ.Ε.
Η διάθεση των κτιριακών υποδομών της Σ.Θ.Ε. (αίθουσες, φουαγιέ κτιρίων) επιτρέπεται
για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και γίνεται μόνο μετά από σχετική άδεια.
Διάθεση αίθουσας για ακαδημαϊκές εκδηλώσεις σε εργάσιμες ημέρες:
1. Αίτηση (υπόδειγμα 2, Παράρτημα Ι) των ενδιαφερομένων έντυπα ή με αποστολή της
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον υπεύθυνο της αίθουσας (η κατάσταση με
τους υπεύθυνους των αιθουσών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σ.Θ.Ε.)
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. (Για οποιαδήποτε
άλλη χρήση της αίθουσας, εκτός από εκδηλώσεις ακαδημαϊκού περιεχομένου, το αίτημα
θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Κοσμητείας και θα διατίθεται η αίθουσα έπειτα από
απόφαση της Κοσμητείας) (υπόδειγμα 6, Παράρτημα Ι, βλ. διαδικασία παρακάτω).
2. Υπηρεσιακό σημείωμα-έγκριση (υπόδειγμα 3, Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένο από τον
υπεύθυνο της αίθουσας και τον Πρόεδρο του Τμήματος που έχει την εποπτεία χρήσης
της αίθουσας.
3. Αποστολή του υπηρεσιακού σημειώματος από τη Γραμματεία του Τμήματος προς την
εποπτεία φύλαξης του Α.Π.Θ., με κοινοποίηση στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε., στον Επόπτη
κτηρίου, στο Κεντρικό Θυρωρείο του κτηρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ. και στο Θυρωρείο του
αντίστοιχου κτηρίου.
Διάθεση αίθουσας για ακαδημαϊκές εκδηλώσεις το σαββατοκύριακο ή σε επίσημες αργίες:
1. Αίτηση (υπόδειγμα 2, Παράρτημα Ι) των ενδιαφερομένων έντυπα ή με αποστολή της
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον υπεύθυνο της αίθουσας (η κατάσταση με
τους υπεύθυνους των αιθουσών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σ.Θ.Ε.)
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
2. Σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος (υπόδειγμα 4, Παράρτημα Ι) από τον υπεύθυνο της
αίθουσας και αποστολή του στη Γραμματεία του Τμήματος, που έχει την εποπτεία
χρήσης της αίθουσας, με συνημμένη την αίτηση των ενδιαφερομένων.
3. Έγκριση και υπογραφή από τον Πρόεδρο του Τμήματος για τη διάθεση της αίθουσας.
4. Διαβίβαση του ενημερωτικού σημειώματος με συνημμένη την αίτηση των
ενδιαφερομένων από τη Γραμματεία του Τμήματος προς την Κοσμητεία (η
πρωτοκόλληση της εξερχόμενης έγκρισης είναι προαιρετική).
5. Σύνταξη Υπηρεσιακού σημειώματος (υπόδειγμα 5, Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένο από τον
Κοσμήτορα, με το οποίο δίνεται η άδεια να παραμείνει ανοικτό το κτίριο τις ημέρες και
ώρες πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
6. Αποστολή του Υπηρεσιακού σημειώματος από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς την
εποπτεία φύλαξης του Α.Π.Θ., με κοινοποίηση στο Κεντρικό Θυρωρείο του κτηρίου
Διοίκησης του Α.Π.Θ., στον Πρόεδρο του Τμήματος, στον Επόπτη κτηρίου, στο Θυρωρείο
του αντίστοιχου κτηρίου και στους ενδιαφερόμενους.
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Διάθεση φουαγιέ κτηρίων
σαββατοκύριακα και αργίες
1.

2.

3.
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εκδηλώσεις

σε

2021-2022

εργάσιμες

ημέρες,

Αίτηση (υπόδειγμα 6, Παράρτημα Ι) των ενδιαφερομένων έντυπα ή με αποστολή της
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. τουλάχιστον 5 ημέρες
πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Σύνταξη Υπηρεσιακού σημειώματος (υπόδειγμα 5, Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένο από τον
Κοσμήτορα, με το οποίο δίνεται η άδεια να παραμείνει ανοικτό το κτίριο τις ημέρες και
ώρες πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
Αποστολή του Υπηρεσιακού σημειώματος από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς την
εποπτεία φύλαξης του Α.Π.Θ., με κοινοποίηση στο Κεντρικό Θυρωρείο της Πρυτανείας,
στον Πρόεδρο του Τμήματος, στον Επόπτη κτηρίου, στο Θυρωρείο του αντίστοιχου
κτηρίου και στους ενδιαφερόμενους.

Διάθεση αίθουσας για μη ακαδημαϊκές εκδηλώσεις σε εργάσιμες ημέρες, σαββατοκύριακα και
αργίες
1.

2.
3.

4.

5.

Αίτηση (υπόδειγμα 6, Παράρτημα Ι) των ενδιαφερομένων έντυπα ή με αποστολή της
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. τουλάχιστον ένα (1)
μήνα πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Εξέταση της αίτησης σε συνεδρίαση της Κοσμητείας.
Αποστολή της απόφασης της Κοσμητείας στους διοργανωτές της εκδήλωσης και στην
Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Πανεπιστημιακής Περιουσίας (όποτε κρίνεται
απαραίτητο).
Στην περίπτωση διάθεσης της αίθουσας, σύνταξη Υπηρεσιακού σημειώματος (υπόδειγμα
5, Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένο από τον Κοσμήτορα, με το οποίο δίνεται η άδεια
πρόσβασης στο κτίριο τις ημέρες και ώρες πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
Αποστολή του Υπηρεσιακού σημειώματος από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς την
εποπτεία φύλαξης του Α.Π.Θ., με κοινοποίηση στο Κεντρικό Θυρωρείο της Πρυτανείας,
στον Πρόεδρο του Τμήματος, στον Επόπτη κτηρίου, στο Θυρωρείο του αντίστοιχου
κτηρίου και στους ενδιαφερόμενους.

Για είσοδο των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών-τριών, υποψηφίων διδακτόρων και
συνεργαζόμενων ερευνητών-τριών (π.χ. επισκεπτών, εργαζόμενων σε ερευνητικά έργα, ΠΔ407,
συμβασιούχων ΕΔΒΜ, μεταδιδακτόρων, κλπ.) στις κτιριακές υποδομές της Σ.Θ.Ε. για
ερευνητικούς σκοπούς σε θερινές διακοπές, ημέρες αργίας και σαββατοκύριακα:

1. Αίτηση (υπόδειγμα 7, Παράρτημα Ι) των υπεύθυνων μελών ΔΕΠ προς την Κοσμητεία,
Ειδικότερα για τους φοιτητές/τριες θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία
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(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail), ο ακριβής λόγος εισόδου στο κτήριο, ο ακριβής
χώρος και το ακριβές χρονικό διάστημα παραμονής τους στους χώρους αυτούς. Η αίτηση
μπορεί να γίνεται πάγια για το διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
2. Αποστολή της αίτησης ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας (info@sci.auth.gr)
τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα εισόδου στο κτήριο.
3. Σύνταξη Υπηρεσιακού σημειώματος (υπόδειγμα 5, προσαρμοσμένο, Παράρτημα Ι), ανά
κτήριο, υπογεγραμμένο από την Κοσμήτορα, με το οποίο δίνεται η άδεια να ανοίξει το
κτήριο τις καθορισμένες ημέρες και ώρες.
4. Αποστολή του Υπηρεσιακού σημειώματος από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς την
εποπτεία φύλαξης με κοινοποίηση στους Προέδρους των Τμημάτων.
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Συντήρηση των κτηριακών υποδομών της Σ.Θ.Ε.
Οι επόπτες των κτιρίων έχουν την εποπτεία των κτιρίων με σκοπό την εύρυθμη
λειτουργία τους έτσι ώστε να διεξάγονται απρόσκοπτα οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
διοικητικές δραστηριότητες στα κτίρια αυτά.
Οι αρμοδιότητες των Εποπτών για το κτίριο για το οποίο έχουν ορισθεί είναι οι ακόλουθες:
1. η παρακολούθηση και η μέριμνα για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των εσωτερικών
(κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων) και εξωτερικών χώρων των κτιρίου
2. η ενημέρωση των συντηρητών (τηλ. 9-1111) για θέματα συντήρησης κτιρίου
3. η ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα https://sintirisi.ad.auth.gr για τις
βλάβες, για την ελλιπή συντήρηση και λειτουργία των οικοδομικών, ηλεκτρολογικών,
μηχανολογικών και υδραυλικών υποδομών των κτηρίων και του εξοπλισμού τους.
4. η παρακολούθηση της διεκπεραίωσης αποκατάστασης βλαβών, όταν αυτές δεν έχουν
ολοκληρωθεί.
5. η ενημέρωση της εργολαβίας καθαριότητας (9-5880) για θέματα σχετιζόμενα με την
καθαριότητα των κτιρίων.
6. η ενημέρωση των θυρωρείων των κτιρίων και των φυλάκων στο κτίριο διοίκησης (96100, 9-6929) για επείγοντα θέματα σχετιζόμενα με τη φύλαξη του χώρου και την
εύρυθμη λειτουργία αυτού.
7. η ενημέρωση της Κοσμητείας, για κάθε θέμα σχετιζόμενο με τις αρμοδιότητές τους,
(συμπεριλαμβανομένων των 1-6) το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους
ίδιους.
8. η εισήγηση προς την Κοσμητεία για δαπάνες που αφορούν σε μικροεπισκευές,
μικροσυντηρήσεις και λοιπές δαπάνες που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία κάθε
κτηρίου.
9. η ενημέρωση της Κοσμητείας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες
ασφάλειας (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα κ.τλ), καθώς και τις ανάγκες συντήρησης,
επισκευής και καθαριότητας.
Ο αρχιεπόπτης του κτιρίου συντονίζει το έργο των εποπτών του κτιρίου.
Η επιτροπή «Συμβούλιο Εποπτών» αποτελείται από το σύνολο των Εποπτών και του επόπτη
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της κοσμητείας. Το Συμβούλιο Εποπτών Κτιρίων
συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ενημερώνει και εισηγείται προς την Κοσμητεία
για τα θέματα που έχουν προκύψει.
Αρμοδιότητα του επόπτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Κοσμητείας.
Εποπτεία, παρακολούθηση και καταγραφή των ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ψυκτικών,
θερμαντικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, υποδομών και του εξοπλισμού των κτιρίων της
ΣΘΕ. Ενημέρωση της Κοσμητόρισσας για όλα τα σχετικά θέματα. Συνεργασία με το Συμβούλιο
Εποπτών Κτιρίων.
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Σε περίπτωση απλής αποκατάστασης φθορών σε κοινόχρηστους χώρους των κτηριακών
υποδομών της Σ.Θ.Ε. (φουαγιέ κτηρίων-ορόφων, κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής)
1. Ενημερώνεται ο επόπτης κτηρίου (τα στοιχεία των εποπτών κτηρίων είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα της Σχολής) από το άτομο που εντόπισε τη βλάβη.
2. Δηλώνεται η βλάβη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sintirisi.ad.auth.gr/ από τον
επόπτη κτηρίου ή άλλο άτομο του Τμήματος που έχει οριστεί αρμόδιο για αυτό.
3. Αν ο τεχνικός της αντίστοιχης ειδικότητας κρίνει ότι απαιτείται προμήθεια ανταλλακτικών
υλικών, ενημερώνει τον επόπτη κτιρίου, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει την
Κοσμητεία.

Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης φθοράς στις κτηριακές υποδομές των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.
1. Ενημερώνεται ο επόπτης κτηρίου και ο Πρόεδρος του Τμήματος.
2. Έγγραφο του Προέδρου προς την Κοσμητεία της Σχολής.
3. Ενέργειες της Κοσμητείας προς την Τεχνική Υπηρεσία ή/και την Πρυτανεία (υπόδειγμα
37, Παράρτημα Ι).

Σε περίπτωση απλής αποκατάστασης φθορών σε χώρους των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. (Τομείς,
Εργαστήρια) και κοινόχρηστους χώρους αυτών (διάδρομοι ορόφων, χώροι υγιεινής)
1. Δηλώνεται η βλάβη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sintirisi.ad.auth.gr/ από το
άτομο που εντόπισε τη βλάβη ή άλλο άτομο του Τμήματος που έχει οριστεί αρμόδιο για
αυτό.
2. Αν ο τεχνικός της αντίστοιχης ειδικότητας κρίνει ότι απαιτείται προμήθεια ανταλλακτικών
υλικών, ενημερώνεται ο υπεύθυνος του Τομέα/Εργαστηρίου/Τμήματος και ο
Κοσμήτορας σε έκτακτες περιπτώσεις.
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Άδεια για προσωπικούς λόγους σε μέλη Δ.Ε.Π.
Νομοθετικό πλαίσιο

παρ. 1δ του άρθρου 17 του N. 1268/1982
1….δ)….Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση άδειας
με αποδοχές μέχρι 10 ημερών από την Κοσμητεία της Σχολής και
επιπρόσθετη άδεια μέχρι 20 ημερών από τη Σύγκλητο σε μέλος του Δ.Ε.Π.
για προσωπικούς λόγους ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση του
υποψηφίου.

1. Αίτηση του μέλους Δ.Ε.Π. (υπόδειγμα 8, Παράρτημα Ι )
2. Υπογραφή από τον αντικαταστάτη καθηγητή ή λέκτορα, από τον Διευθυντή του Τομέα
και από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
3. Κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 10-15 ημέρες πριν
από την έναρξη της άδειας.
4. Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο της
Γραμματείας του Τμήματος.
5. Διαβίβαση της αίτησης από τη Γραμματεία του Τμήματος προς την Κοσμητεία
τουλάχιστον 7-10 ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας.
6. Α) Στην περίπτωση που η άδεια δεν υπερβαίνει συνολικά τις 10 ημερολογιακές ημέρες:
- Έκδοση της πράξης χορήγησης της άδειας από τον Κοσμήτορα.
-Αποστολή της πράξης χορήγησης της άδειας στον/στην ενδιαφερόμενο/η με
κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Τμήματος, το Διευθυντή του Τομέα και το οριζόμενο ως
αντικαταστάτη μέλος Δ.Ε.Π.
Β) Στην περίπτωση που η άδεια υπερβαίνει συνολικά τις 10 ημερολογιακές ημέρες:
- Έκδοση της πράξης χορήγησης της άδειας από τον Κοσμήτορα μέχρι του αριθμού των
10 ημερολογιακών ημερών.
- Διαβίβαση της αίτησης στην Πρυτανεία για τη χορήγηση των υπόλοιπων (πέρα των 10)
ημερών άδειας.
- Έκδοση και αποστολή της πράξης χορήγησης άδειας από την Πρυτανεία.
➢ Στο πλαίσιο τήρησης των σχετικών με τις άδειες διαδικασιών και για την ταχύτερη διεκπεραίωση
των αιτημάτων από την Κοσμητεία και το Γραφείο Πρυτανείας, παρακαλούμε να γίνεται χρήση μόνο
του εντύπου που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα 8 και να γίνεται έλεγχος την ορθής συμπλήρωσης όλων
των απαιτούμενων σε αυτό πεδίων.
➢ Παρακαλείσθε να τηρείτε τις χρονικές προθεσμίες υποβολής της αίτησης άδειας για προσωπικούς
λόγους, ώστε να εκδίδεται η πράξη χορήγησης της άδειας και να ενημερώνονται έγκαιρα οι
ενδιαφερόμενοι.
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Άδεια για επιστημονικούς λόγους σε μέλη Δ.Ε.Π. (Χορήγηση-ΤροποποίησηΔιακοπή)
Νομοθετικό
πλαίσιο

παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 27 του N. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
4386/2016, Ν. 4452/2017 και Ν. 4485/2017.
1.Οι καθηγητές του ιδρύματος έχουν δικαίωμα επιστημονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη
υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του πρύτανη, ύστερα
από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των
εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την επιστημονική
άδεια. Η αίτηση για εκπαιδευτική άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας.
Ο καθηγητής μετά τη λήξη της άδειάς του υποβάλλει στον πρύτανη ή τον αρμόδιο αναπληρωτή πρύτανη έκθεση σχετική
με την υλοποίηση του προγράμματος που είχε προτείνει.
2. Το δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας μπορεί να ασκηθεί μόνο μέσα σε τρία έτη από τη συμπλήρωση
τριετούς υπηρεσίας στο ίδρυμα. Δεν παραγράφεται το δικαίωμα επιστημονικής άδειας αλλά αθροίζεται με εκείνο της
επόμενης εξαετίας ή τριετίας, αν η άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για λόγους που δεν
αφορούν το πρόσωπο του αιτούντος.
3. Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς αμοιβή με
ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόμενες κατά
80%.

1. Αίτηση του μέλους Δ.Ε.Π. (υπόδειγμα 9, Παράρτημα Ι) με συνημμένα το προτεινόμενο
πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητας (υπογεγραμμένο από τον/την αιτούντα/ούσα)
και την αντίστοιχη πρόσκληση (αν υπάρχει) από το Πανεπιστήμιο/Εργαστήριο
/Ερευνητικό κέντρο κ.α.
2. Κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 6-8 μήνες πριν από
την έναρξη της άδειας.
3. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
4. Διαβίβαση από τη Γραμματεία του Τμήματος προς την Κοσμητεία της απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με συνημμένα
✓

✓

Απόσπασμα πρακτικών στο οποίο θα αναφέρεται ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του
Τμήματος, ότι ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που απουσιάζουν τη συγκεκριμένη περίοδο δεν ξεπερνά το
1/7 του συνολικού αριθμού των μελών του, ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών του
προγράμματος σπουδών που συμμετέχει ο/η αιτών/ούσα, καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα
άδειας για επιστημονικούς λόγους που έχει λάβει κατά την τελευταία εξαετία ή τριετία.
Η πρωτότυπη αίτηση με τα συνημμένα της.

5. Έγκριση από την Κοσμητεία.
6. Διαβίβαση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς την Πρυτανεία της έγκρισης της
άδειας με συνημμένα
✓

Απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της Κοσμητείας

✓ Αντίγραφο του εγγράφου του Τμήματος με τα συνημμένα του
7. Έκδοση πράξης του Πρύτανη για τη χορήγηση της άδειας.

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση τροποποίησης ή διακοπής της
άδειας για επιστημονικούς λόγους.

➢ Παρακαλείσθε να τηρείτε τις χρονικές προθεσμίες υποβολής της αίτησης επιστημονικής άδειας,
ώστε να εκδίδεται η πράξη χορήγησης της άδειας και να ενημερώνονται έγκαιρα οι
ενδιαφερόμενοι.
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Άδεια άνευ αποδοχών σε μέλη Δ.Ε.Π. (Χορήγηση-Τροποποίηση-Διακοπή)
Νομοθετικό πλαίσιο παρ. 5 του άρθρου 27 του N. 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκε από το
την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013) και την παρ. 6 του
άρθρου 27 του Ν. 4009/2011.
5. Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα, απόφαση της κοσμητείας και σχετική
πράξη που εκδίδεται από τον Πρύτανη, μετά από έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας, η
χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η
ομαλή λειτουργία της σχολής. Κατά το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών το σύνολο των
συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών για τον καθηγητή καταβάλλονται από
τον ίδιο.
6. Ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών σε κάθε καθηγητή δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τρία έτη.

1. Αίτηση του μέλους Δ.Ε.Π. (υπόδειγμα 10, Παράρτημα Ι).
2. Κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την
έναρξη της άδειας.
3. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
4. Διαβίβαση από τη Γραμματεία του Τμήματος προς την Κοσμητεία της απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με συνημμένα
✓

✓

Απόσπασμα πρακτικών στο οποίο θα αναφέρεται ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του
Τμήματος, η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις οποίες συμμετέχει ο/η αιτών/ούσα και το
συνολικό χρονικό διάστημα άδειας άνευ αποδοχών που έχει λάβει.
Η πρωτότυπη αίτηση με τα συνημμένα της.

5. Έγκριση από την Κοσμητεία.
6. Διαβίβαση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς την Πρυτανεία (με κοινοποίηση στο
Τμήμα) της έγκρισης της άδειας άνευ αποδοχών με συνημμένα
✓

✓

Απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της Κοσμητείας
Αντίγραφο του εγγράφου του Τμήματος με τα συνημμένα του

7. Έκδοση πράξης του Πρύτανη για τη χορήγηση της άδειας.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση τροποποίησης ή διακοπής της άδειας άνευ
αποδοχών.

➢ Παρακαλείσθε να τηρείτε τις χρονικές προθεσμίες υποβολής της αίτησης άδειας άνευ αποδοχών,
ώστε να εκδίδεται η πράξη χορήγησης της άδειας και να ενημερώνονται έγκαιρα οι
ενδιαφερόμενοι.
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Άδεια και έγκριση μετακίνησης Προέδρων για εκτέλεση υπηρεσίας
Νομοθετικό πλαίσιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, & 3 Ν. 4336/2015
Άρθρο 2, 1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του
Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ΄ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανομένων των
Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) με νομική προσωπικότητα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και
β΄ βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) και των
φορέων της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), στο εσωτερικό
ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια,
σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και οι μετατιθέμενοι, αποσπώμενοι ή τοποθετούμενοι.
2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που
απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς
και των Ερευνητικών Κέντρων των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από
διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για
τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται.
3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τον προσφορότερο
και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών μετακίνησης.
Άρθρο 3, 1.Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των
επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρ. 1 του
άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους και δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων
άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας υπό άλλη ιδιότητα…..

παρ. 15θ και 15ια του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017
15. Ο Πρύτανης….θ) εκδίδει τις πράξεις διορισμού, υπηρεσιακών μεταβολών και αδειών του προσωπικού του Ιδρύματος,
καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης,
ια) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος,

παρ. 15 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017
15. Όπου στις διατάξεις του ν. 4009/2011 τίθεται ως προϋπόθεση εφαρμογής τους η έκδοση του οικείου Οργανισμού και
αφορά σε θέματα που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό,
προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης είναι πλέον η έκδοση του οικείου Εσωτερικού Κανονισμού.

Πρυτανική Πράξη αριθμ. 4749/11-10-2019 (ΦΕΚ 3962/30-10-2019 τ. Β’)
…19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του
τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος,αποφασίζει: Τη μεταβίβαση στους Κοσμήτορες των Σχολών, στους
Προέδρους των Τμημάτων και στους Προϊσταμένους των Διοικητικών Οργανικών Μονάδων του ΑΠΘ το δικαίωμα υπογραφής
για τις παρακάτω διοικητικές πράξεις, αποφάσεις και λοιπά έγγραφα, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα:
… ΙΙ) Στους Προέδρους των Τμημάτων μεταβιβάζει τοδικαίωμα να υπογράφουν:
1. τις άδειες καθηγητών για συμμετοχή σε ειδικές επταμελείς επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών και λεκτόρων,
τριμελείς επιτροπές επίβλεψης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, επταμελείς επιτροπές εξέτασης
διδακτορικών διατριβών, επιτροπές του Ι.Κ.Υ. και του ΔΟΑΤΑΠ, συμβούλια Υπουργείων, ΝΠΔΔ και οργανισμών του Δημόσιου
Τομέα, εφόσον δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το Α.Π.Θ, καθώς και τις άδειες απουσίας για τη μετακίνηση μελών
ΔΕΠ και των μελών του Λοιπού Προσωπικού για την εκτέλεση κάθε έργου στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
ΕΛΚΕ. Τις ανωτέρω άδειες, στην περίπτωση που αφορούν στους Προέδρους των Τμημάτων ή στα μέλη του Λοιπού
Προσωπικού που ανήκουν στην Κοσμητεία Σχολών του Ιδρύματος, υπογράφουν «με εντολή Πρύτανη» οι Κοσμήτορες των
Σχολών.

1. Αίτηση του/της Προέδρου (υπόδειγμα 38, Παράρτημα Ι )
2. Κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία της Κοσμητείας τουλάχιστον 5-8 ημέρες πριν από
την έναρξη της άδειας με συνημμένα πρόσκληση/έγκριση μετακίνησης.
3. Έκδοση της πράξης χορήγησης της άδειας από τον Κοσμήτορα.
4. Αποστολή της πράξης χορήγησης της άδειας στον/στην ενδιαφερόμενο/η με κοινοποίηση
στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος και στο Τμήμα Αρχείου του Α.Π.Θ.
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Άδεια για έκτακτους προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους σε μέλη Ε.ΔΙ.ΠΕ.Τ.Ε.Π.-Ε.Ε.Π.
Νομοθετικό πλαίσιο Άρθρο 39, Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ
1099/2000, τ΄ Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Αίτηση

μέλους
Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.Ε.Π.
(υπόδειγμα
από
το
σύνδεσμο
https://www.auth.gr/wp-content/uploads/prosopiki_dc.pdf) προς τη Γραμματεία του
Τμήματος και πρωτοκόλλησή της ως εισερχομένου εγγράφου.

2. Διαβίβαση της αίτησης από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης του μέλους
Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.Ε.Π. προς την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. και πρωτοκόλλησή της ως
εισερχομένου εγγράφου.
3. Διαβίβαση της αίτησης, λόγω αρμοδιότητας, από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς
στην Πρυτανεία του Α.Π.Θ.
4. Έκδοση από τον Πρύτανη της σχετικής πράξης έγκρισης της άδειας.
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Αναστολή άσκησης καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π.
Νομοθετικό πλαίσιο παρ. 4-7, Άρθρο 24 του N. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
………. 4. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές τελούν: α) υπουργοί,
αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, β) περιφερειάρχες,
αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι, γ) γενικοί γραμματείς υπουργείων και όσοι κατέχουν θέσεις
σε διεθνείς οργανισμούς, δ) γενικοί γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων και ε) ο
Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο
Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), πρόεδροι, αντιπρόεδροι,
διοικητές, υποδιοικητές, καθώς και οι αναπληρωτές τους σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που
υπάγονται στο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους που
υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και τα μη
κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύματα. Δεν τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων
τους ως καθηγητές οι αναπληρωτές διοικητές των ανωτέρω νομικών προσώπων, εφόσον
επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή τους στο Πανεπιστήμιο και την άσκηση
του κλινικού και εργαστηριακού έργου σε Πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα
νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ..
Ο χρόνος κατά τον οποίο καθηγητής μπορεί να διατελεί σε αναστολή άσκησης των
καθηκόντων του, καθορίζεται με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, δεν μπορεί, όμως, σε κάθε
περίπτωση να υπερβαίνει τα οκτώ συνολικά έτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου
εδαφίου, ο χρόνος αναστολής που διανύθηκε έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν
λαμβάνεται υπόψη. Οι ειδικοί γραμματείς Υπουργείων εντάσσονται στο καθεστώς μερικής
απασχόλησης, εκτός αν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του καθηγητή.
5. Όπου προβλέπεται αναστολή άσκησης καθηκόντων των καθηγητών, απαιτείται
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την
ενεργοποίηση της αναστολής. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους,
οι καθηγητές δεν λαμβάνουν αποδοχές από το ίδρυμα, ενώ υποχρεούνται σε καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών τους, καθώς και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη επιβάρυνση από την
ιδιότητά τους ως καθηγητών.Οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν τα
διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους αμισθί. Στην περίπτωση του προηγούμενου
εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων Καθηγητών συνυπολογίζεται η διάρκεια
του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που
υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, από την οποία θα προκύπτει
ότι ο Καθηγητής ασκούσε καθ' όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκόντων του τα
εκπαιδευτικά του καθήκοντα.

Άρθρο 58 του Ν. 4559/2018
Τα μέλη ΔΕΠ, που τελούν σε αναστολή καθηκόντων λόγω βουλευτικής ιδιότητας αλλά
συνεχίζουν να προσφέρουν αμισθί το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο στον οικείο φορέα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 10 του ν. 4115/2013, μπορούν να
αναλαμβάνουν και την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, βάσει των διατάξεων του ν.
4485/2017.

1. Αίτηση του μέλους Δ.ΕΠ. (υπόδειγμα 11, Παράρτημα Ι)
2. Κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος με συνημμένα το ΦΕΚ διορισμού
στη δεύτερη θέση και το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.
3. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
4. Διαβίβαση από τη Γραμματεία του Τμήματος προς την Κοσμητεία της απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με συνημμένα
✓

✓

Απόσπασμα πρακτικών στο οποίο θα αναφέρεται ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του
Τμήματος, η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις οποίες συμμετέχει ο/η αιτών/ούσα και το
συνολικό χρονικό διάστημα αναστολής άσκησης των καθηκόντων.
Η πρωτότυπη αίτηση με τα συνημμένα της.
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5. Έγκριση από την Κοσμητεία.
6. Διαβίβαση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς την Πρυτανεία (με κοινοποίηση στο
Τμήμα) της έγκρισης της αναστολής καθηκόντων του μέλους Δ.Ε.Π. με συνημμένα
✓

Απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της Κοσμητείας

✓ Αντίγραφο του εγγράφου του Τμήματος με τα συνημμένα του
7. Έγκριση από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
8. Αποστολή της απόφασης της Συγκλήτου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για
έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την ενεργοποίηση της αναστολής καθηκόντων του
μέλους Δ.Ε.Π.
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Δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
Νομοθετικό πλαίσιο παρ. 3γ του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017
Κοσμητεία….γ) επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη
δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και
υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο,……

παρ. 2κστ του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017
Σύγκλητος…..κστ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη
δημιουργία νέων θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ύστερα από πρόταση των Κοσμητειών των
οικείων Σχολών και εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει και
ανακατανέμει στα Τμήματα ή στις Σχολές το συνολικό αριθμό των θέσεων που εγκρίνονται……

1. Διαβίβαση από τη Γραμματεία του Τμήματος προς την Κοσμητεία της εισήγησης της
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με συνημμένα
✓

Απόσπασμα πρακτικών στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων, το γνωστικό αντικείμενο
(στην περίπτωση μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.), ο Τομέας και η σκοπιμότητα δημιουργίας νέων θέσεων
μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

2. Έγκριση από την Κοσμητεία.
3. Διαβίβαση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς την Πρυτανεία (με κοινοποίηση στο
Τμήμα) της έγκρισης-εισήγησης της δημιουργίας νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με συνημμένα
✓

✓

Απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της Κοσμητείας
Αντίγραφο του εγγράφου του Τμήματος με τα συνημμένα του

4. Έγκριση από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
5. Αποστολή της απόφασης-εισήγησης της Συγκλήτου στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων για έγκριση των νέων θέσεων.
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Εισήγηση για έγκριση και επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών
μελών για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της
θητείας μελών Δ.Ε.Π.
Νομοθετικό πλαίσιο

περιπτ. ιγ της παρ 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017
….ιγ) εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας, μετά από απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος, τα καταρτιζόμενα για πρώτη φορά και τα
επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται
για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας
μελών Δ.Ε.Π.

1. Διαβίβαση από τη Γραμματεία του Τμήματος προς την Κοσμητεία της εισήγησης της
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με συνημμένα
✓
✓

Απόσπασμα πρακτικών στο οποίο θα επισυνάπτεται και το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών.
Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πίνακα του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών
μελών (σε αρχείο excel).

2. Έγκριση από την Κοσμητεία.
3. Διαβίβαση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς τη Σύγκλητο (με κοινοποίηση στο
Τμήμα) της έγκρισης-εισήγησης της Κοσμητείας για την κατάρτιση ή την επικαιροποίηση
του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών με συνημμένα
✓

✓

Απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της Κοσμητείας.
Αντίγραφο του εγγράφου του Τμήματος με τα συνημμένα του.

4. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Γραμματεία Συγκλήτου (με
κοινοποίηση στο Τμήμα) του διαβιβαστικού της Κοσμητείας και του πίνακα (σε
ηλεκτρονική μορφή) του μητρώου των εσωτερικών και εξωτερικών μελών.
5. Έγκριση από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
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Ένταξη μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π
Νομοθετικό πλαίσιο

παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις των παρ. 9α & 12α του άρθρου 27 και της παρ. 1α του
άρθρου 64 του Ν. 4386/2016
α) Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν
εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι., το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη
διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών
ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος,
είτε στα μέλη της καταληκτικής Βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων
εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγητών της σχολής και δύνανται να
συμμετέχουν στην επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών.
β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου
στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων ή των
Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Ε.Π. μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.
γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο
Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφής μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών.
δ) Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές,
εργαστήρια, ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., και να αμείβονται από
την εκτέλεση του κλινικού αυτού έργου το οποίο δεν παρεμποδίζει τα διδακτικά τους καθήκοντα.

περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014
2. Οι υπηρετούντες στην προβλεπόμενη στο άρθρο 29 του ως άνω νόμου κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. έχουν
δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. εφόσον διαθέτουν κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησής τους τα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή. Η ένταξη
πραγματοποιείται με απόφαση της Κοσμητείας ύστερα από εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής,
η οποία αποτελείται από τρεις καθηγητές που ορίζονται από τον Κοσμήτορα και σχετική πράξη του
Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4252/2017
2. Τα μέλη της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., που
εντάχθηκαν ή διορίστηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 4235/2014, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν
στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) υπό τις προϋποθέσεις και με τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

1. Αίτηση (υπόδειγμα 12, Παράρτημα Ι) του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. προς την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.
2. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.
3. Κοινοποίηση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας στους αντίστοιχους καθηγητές του
ορισμού τους ως μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
4. Παραλαβή της αίτησης και των συνημμένων της από εκπρόσωπο της τριμελούς
εισηγητικής επιτροπής με αποδεικτικό παραλαβής- παράδοσης.
5. Κατάθεση της εισήγησης (υπόδειγμα 13, Παράρτημα Ι) και της αίτησης του υποψηφίου
με τα συνημμένα της στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.
6. Απόφαση της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. για την ένταξη ή μη του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση της
κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.
7. Διαβίβαση της απόφασης της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. στο Τμήμα Λοιπού Προσωπικού του
Α.Π.Θ. (με κοινοποίηση στο Τμήμα και στον ενδιαφερόμενο/η), με συνημμένα
✓ Απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της Κοσμητείας
✓ Αντίγραφο της αίτησης του μέλους Ε.Τ.Ε.Π.

8. Πράξη του Πρύτανη για ένταξη του μέλους Ε.Τ.Ε.Π σε θέση της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. και
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Επιτροπές Σχολής Θετικών Επιστημών
Νομοθετικό πλαίσιο παρ. 11δ του άρθρου 19 του N. 4485/2017.
Κοσμήτορας……..11……..δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση
συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών θεσπίστηκαν από τον Κοσμήτορα Επιτροπές, οι οποίες
προωθούν δράσεις, καθώς και δομικές και λειτουργικές ανάγκες της Σχολής.
Οι υφιστάμενες Επιτροπές της Σ.Θ.Ε., τα μέλη των οποίων έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Σχολής, είναι:
1.

Επιτροπή Αιθουσών
Στόχος της Επιτροπής είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας για την
υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

2.

Επόπτες και Συμβούλιο Εποπτών
Οι Επόπτες των κτηρίων της Σ.Θ.Ε. έχουν την εποπτεία των κτηρίων με σκοπό την εύρυθμη
λειτουργία τους έτσι ώστε να διεξάγονται απρόσκοπτα οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
διοικητικές δραστηριότητες στα κτήρια αυτά.
Η επιτροπή «Συμβούλιο Εποπτών» αποτελείται από το σύνολο των Εποπτών και του επόπτη
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της κοσμητείας. Το Συμβούλιο Εποπτών Κτιρίων συνεδριάζει
ανά τακτά χρονικά διαστήματα και εισηγείται και ενημερώνει την Κοσμητεία για τα θέματα που
έχουν προκύψει και αφορούν την εποπτεία των κτηρίων.

3.

Επιτροπή Επικοινωνίας
Στόχος της Επιτροπής είναι η οργάνωση εκδηλώσεων με απώτερο στόχο την προβολή της Σχολής
και τη σύνδεσή της με την κοινωνία, καθώς και η απονομή αριστείων σύμφωνα με τον
Κανονισμό Αριστείας της ΣΘΕ, σε συνεργασία με την Κοσμητεία.

4.

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας
Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΕΦΙΣΘΕ) λειτουργεί για την
προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της
ακαδημαϊκής ζωής της ΣΘΕ-ΑΠΘ.
Η ΕΦΙΣΘΕ συνεργάζεται με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ.
Η ΕΦΙΣΘΕ προτείνει την απονομή βραβείων “Υπατίας” για τα Τμήματα της Σχολής.

5.

Επιτροπή Covid-19
Στόχος της Επιτροπής είναι η κατάρτιση οδηγιών και ο συντονισμός για την ασφαλή
εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία των Τμημάτων της Σχολής, εναρμονισμένων και συνεχώς
επικαιροποιημένων με τις εκάστοτε οδηγίες που κοινοποιεί η Πολιτεία.

6.

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
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Αίτηση φοιτητή/τριας για εξέταση μαθήματος από Τριμελή Επιτροπή
Νομοθετικό πλαίσιο παρ. 10 του άρθρου 34 του N. 4777/2021.
10. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του
κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής,
οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από
την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο
φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος
αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

1. Αίτηση του/της φοιτητή/τριας (υπόδειγμα 14, Παράρτημα Ι) προς την Κοσμητεία με
συνημμένα αναλυτική βαθμολογία ή βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος στην
οποία βεβαιώνεται ότι έχει αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές στο συγκεκριμένο
μάθημα.
2. Κατάθεση της αίτησης στην Κοσμητεία τουλάχιστον 2 μήνες πριν την έναρξη της
εξεταστικής περιόδου.
3. Έγκριση και ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών για την εξέταση του μαθήματος σε
συνεδρίαση της Κοσμητείας.
4. Αποστολή εγγράφου στους καθηγητές αναφορικά με τον ορισμό τους ως μέλη της
Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Τμήματος και
στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
5. Ενέργειες του Προέδρου του Τμήματος σε συνεργασία με τα μέλη της Τριμελούς
Επιτροπής Καθηγητών για τον ορισμό της ημερομηνίας εξέτασης και ενημέρωση
του/της φοιτητή/τριας.
6. Αποστολή εγγράφου από την Τριμελή Επιτροπή Καθηγητών προς τη Γραμματεία του
Τμήματος (με κοινοποίηση στην Κοσμητεία) αναφορικά με την ημερομηνία και το βαθμό
της εξέτασης.

➢ Παρακαλείσθε να τηρείτε τις χρονικές προθεσμίες υποβολής της αίτησης για ορισμό Τριμελούς
Επιτροπής Καθηγητών, για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων
ενεργειών και την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
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Αίτηση φοιτητή/τριας για υπαγωγή του/της σε καθεστώς μερικής φοίτησης.
Νομοθετικό πλαίσιο παρ. 3 του άρθρου 34 του N. 4777/2021.
3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την
εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία, καθώς και οι αθλητές που κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο μητρώο της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και α) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης
έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με
συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα(12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται
σε ομάδες των δυο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως
μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα
ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή β)
συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα
σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης,
σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών,
δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους
που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό
καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό
εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε
αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το
πρόγραμμα σπουδών, εφαρμοζόμενης και στην περίπτωση αυτή της ανώτατης
διάρκειας φοίτησης της παρ. 1. Ο εσωτερικός κανονισμός του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζει
περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προηγούμενων
εδαφίων.

Άρθρο 55Α του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1099/τ. Β΄/59-2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
…..ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ
5. Οι φοιτητές/τριες (εις το εξής φοιτητές) που αποδεδειγμένα εργάζονται
τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία, καθώς και οι
αθλητές/τριες που υπάγονται στις περιπτώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην
ισχύουσα νομοθεσία, δύνανται, να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης.
6. Προκειμένου να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης, οι ενδιαφερόμενοι
φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματός τους μαζί
με τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις οι οποίες συντρέχουν για τη
δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η αίτηση με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατατίθεται (ηλεκτρονικά / με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο /
ταχυδρομικά / αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ) στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος,
κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους για το οποίο ζητείται η έναρξη της μερικής
φοίτησης. Ειδικότερα: α. Φοιτητές που εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την
εβδομάδα οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση
εργοδότη. β. Φοιτητές με αναπηρία οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση
διαπίστωσης της αναπηρίας από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από
επταμελή υγειονομική επιτροπή δημόσιου νοσοκομείου. Φοιτητές που έχουν
εγγραφεί με την ειδική κατηγορία των φοιτητών με αναπηρία, δεν απαιτείται να
προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά από αυτά που είχαν αρχικά προσκομίσει για
την εγγραφή τους, εκτός αν στη βεβαίωση ΚΕΠΑ αναγράφεται ημερομηνία λήξης
αυτής. γ. Φοιτητές που είναι αθλητές, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή την Ολυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση, στην
οποία θα πιστοποιείται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η ένταξη σε καθεστώς μερικής
φοίτησης.
7. Η Συνέλευση του Τμήματος γνωμοδοτεί για την έγκριση ή τη μη έγκριση της
αίτησης, ενώ η σχετική απόφαση εκδίδεται από την Κοσμητεία της Σχολής.
8. Για όσους φοιτητές παραμένουν σε κατάσταση Μερικής Φοίτησης, οι ως άνω
βεβαιώσεις κατατίθενται εκ νέου στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, στην αρχή
κάθε εξαμήνου, ώστε να διαπιστώνεται αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για
την ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων
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στην περ. β’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
9. Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο
προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς
παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ του
μεγίστου αριθμού μαθημάτων του εξαμήνου τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματός τους, εφαρμοζόμενης, και στην περίπτωση αυτή, της
ανώτατης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Τα Τμήματα μπορούν με αποφάσεις των Συνελεύσεών τους, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο, να διαμορφώνουν ιδιαίτερο πρόγραμμα σπουδών μερικής φοίτησης, με
απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου.
11. Οι φοιτητές δύνανται να επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης με την
ως άνω διαδικασία, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά κατά
την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, χωρίς να
απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Η απόφαση εκδίδεται από την Κοσμητεία της
Σχολής, μετά από γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
12. Στα Πιστοποιητικά που χορηγούνται στους φοιτητές που τελούν σε καθεστώς
Μερικής Φοίτησης αναγράφεται η σχετική πράξη της Κοσμητείας της Σχολής.

Οδηγίες Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ. (6-4-2022)
- Η έναρξη της μερικής φοίτησης αρχίζει να ισχύει από την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης, πλην εξαιρετικών
περιπτώσεων (π.χ. σοβαρής ασθένειας).
- Για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή, η επάνοδoς σε καθεστώς
κανονικής φοίτησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέσο του ακαδημαϊκού
έτους. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

1. Αίτηση του/της φοιτητή/τριας (υπόδειγμα 39, Παράρτημα Ι) προς την Κοσμητεία (Διά της
Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτά) με συνημμένα βεβαίωση/πιστοποιητικό ότι
ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες φοιτητών που ορίζει ο νόμος.
2. Κατάθεση της αίτησης (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/
αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ) στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο φοιτά με την
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.
3. Πρωτοκόλληση της αίτησης ως εισερχομένου εγγράφου από τη Γραμματεία του
Τμήματος.
4. Γνωμοδότηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για την έγκριση ή μη της αίτησης.
5. Αποστολή της γνωμοδότησης του Τμήματος στη Γραμματεία της Κοσμητείας με
συνημμένα
✓ Ενδεδειγμένο Πρόγραμμα Σπουδών μερικής φοίτησης (αν υπάρχει)
✓ Αίτηση του/της φοιτητή/τριας με τα συνημμένα της

6. Απόφαση της Κοσμητείας για ένταξη του φοιτητή/τριας σε καθεστώς μερικής φοίτησης.
7. Αποστολή (με ηλεκτρονικό μέσο) της απόφασης της Κοσμητείας
ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/φοιτήτρια και στο αντίστοιχο Τμήμα.

στον/στην

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την άρση της μερικής φοίτησης χωρίς την
προσκόμιση δικαιολογητικών.
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Αίτηση φοιτητή/τριας για αναστολή φοίτησης.
Νομοθετικό πλαίσιο παρ. 4 του άρθρου 34 του N. 4777/2021.
4. Οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχολής τους,
να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης. Με τον
εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής
της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση.

Άρθρο 55Α του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1099/τ. Β΄/5-92000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
….ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
13. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους, για χρονική περίοδο
που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
14. Η χρονική διάρκεια της διακοπής της φοίτησης δεν είναι υποχρεωτικά διετής άπαξ,
αλλά είναι δυνατή η χορήγηση ετήσιων διακοπών φοίτησης, μεμονωμένα,
και μέχρι του συνολικού ορίου των 2 ετών, (εφόσον δεν διαταράσσεται το πρόγραμμα
σπουδών του φοιτητή).
15. Ο φοιτητής υποβάλλει (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο / ταχυδρομικά /
αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ) αίτηση διακοπής φοίτησης στη Γραμματεία του οικείου
Τμήματος για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί αρκεί να μην υπερβαίνουν τα
τέσσερα (4) εξάμηνα*.
16. Η αίτηση κατατίθεται στην έναρξη κάθε εξαμήνου για το οποίο ζητείται η έναρξη της
διακοπής και αρχίζει να ισχύει από την έναρξη του εξαμήνου, ανεξαρτήτως της
ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρής
ασθένειας).
17. Η απόφαση διακοπής της φοίτησης εκδίδεται από την Κοσμητεία της Σχολής, μετά
από γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
18. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και ο
φοιτητής δεν έχει δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, καθώς και των
παροχών που απορρέουν από τη φοιτητική του ιδιότητα. Τα εξάμηνα αυτά δεν
προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Με τη λήξη της διακοπής, ο φοιτητής
επανέρχεται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
που κατείχε πριν από τη διακοπή της φοίτησης.
19. Άρση της διακοπής φοίτησης πριν το εγκεκριμένο διάστημα είναι δυνατή με την ίδια
ως άνω διαδικασία, μετά από αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία του
οικείου Τμήματος και απόφαση Κοσμητείας χωρίς να απαιτούνται επιπλέον
δικαιολογητικά. Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης
του φοιτητή κατά την επάνοδό του, η άρση της διακοπής δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί στο μέσο του εξαμήνου».

Γνωμοδοτήσεις αριθμ. 2107/2021 και 2121/2022 της Νομικής Επιτροπής
ΑΠΘ.
Οδηγίες Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ. (6-4-2022)
-Ενδείκνυται η διακοπή να είναι ετήσιας διάρκειας και όχι εξαμηνιαίας, ώστε να μη
διαταράσσεται το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή και η μετέπειτα ένταξή του σε
εξάμηνα.
* (για τους εισακτέους μετά το 2021-2022) ή τα απαιτούμενα για τη λήψη του πτυχίου
εξάμηνα (για τους εισακτέους πριν από το 2021-2022)
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1. Αίτηση του/της φοιτητή/τριας (υπόδειγμα 40*, Παράρτημα Ι) προς την Κοσμητεία (Διά
της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτά).
2. Κατάθεση της αίτησης (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/
αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ) στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο φοιτά μέχρι και
ένα μήνα μετά την έναρξη του κάθε εξαμήνου (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για το χειμερινό
και μέχρι 30 Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο), πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ.
σοβαρής ασθένειας).
3. Πρωτοκόλληση της αίτησης ως εισερχομένου εγγράφου από τη Γραμματεία του
Τμήματος.
4. Γνωμοδότηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για την έγκριση ή μη της αίτησης.
5. Αποστολή της γνωμοδότησης του Τμήματος στη Γραμματεία της Κοσμητείας με
συνημμένα
✓ Αίτηση του/της φοιτητή/τριας με τα συνημμένα της

6. Απόφαση της Κοσμητείας για αναστολή ή μη αναστολή της φοίτησης του φοιτητή/τριας.
7. Αποστολή (με ηλεκτρονικό μέσο) της απόφασης της Κοσμητείας
ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/φοιτήτρια και στο αντίστοιχο Τμήμα.

στον/στην

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την άρση της αναστολής φοίτησης χωρίς την
προσκόμιση δικαιολογητικών.

*Yπόδειγμα που απεστάλη από το Τμήμα Σπουδών του Α.Π.Θ.
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Αίτηση φοιτητή/τριας για υπέρβαση του ανώτατου ορίου φοίτησης.
Νομοθετικό πλαίσιο παρ. 1 του άρθρου 34 του N. 4777/2021.
1. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με
ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου
σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ
ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος
σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση
της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων
παραγράφων, η κοσμητεία της σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής.
2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται διαδικαστικές λεπτομέρειες και
τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας
φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του
φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή
προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Άρθρο 55Α του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1099/τ. Β΄/5-92000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
…..ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Ο/Η φοιτητής/τρια (εις το εξής φοιτητής) δύναται να αιτηθεί την κατ’ εξαίρεση
υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται από την
κείμενη νομοθεσία, για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπό του ή
στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το
οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
2. Η αίτηση κατατίθεται από τον φοιτητή (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ), πριν από τη λήξη της ανώτατης
χρονικής διάρκειας φοίτησης, στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης:
α) της ύπαρξης θεμάτων υγείας και β) της ύπαρξης συγγένειας ή συμφώνου
συμβίωσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι λόγοι υγείας δεν ανάγονται στο
πρόσωπο του φοιτητή. Οι σοβαροί λόγοι υγείας θα πρέπει να αποδεικνύονται με
έγγραφο δημόσιου νοσοκομείου ή αρμόδιας ειδικής επιτροπής νοσοκομείου. Η
Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται για την έγκριση ή τη μη έγκριση της αίτησης,
καθώς και για το χρονικό διάστημα της επιπλέον φοίτησης, ενώ η σχετική πράξη
εκδίδεται από την Κοσμητεία της Σχολής.
3. Επιπλέον υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης μπορεί να εγκριθεί
εκ νέου με την ως άνω διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι σοβαροί
λόγοι υγείας.
4. Μετά τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται από
την κείμενη νομοθεσία, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των παραπάνω
παραγράφων, η Κοσμητεία της Σχολής μπορεί να εκδίδει πράξη διαγραφής, μετά από
σχετική εισήγηση του οικείου Τμήματος.

Οδηγίες Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ. (6-4-2022)
α) Για τους φοιτητές που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και μετά:
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη
διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη), για την απονομή του
τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα
(δύο (2) ακαδημαϊκά έτη).
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη
διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων (πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη), για την απονομή του
τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία
(3) ακαδημαϊκά έτη).
Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:
● το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2027) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα,
● το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου

Α.Π.Θ■ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ■ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ■54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■e-mail: info@sci.auth.gr ■www.sci.auth.gr

36

Κοσμητεία Σ.Θ.Ε.

Οδηγός διοικητικών διαδικασιών

2021-2022

Σεπτεμβρίου 2029) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα.
● το ακαδημαϊκό έτος 2029-2030 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2030) για τα εξαετούς φοίτησης Τμήματα.
β) Για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν είχαν
υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 20202021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος (για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα), από το 1ο
έως και το 5ο έτος (για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα) και από το 1ο έως και το 6ο έτος (για
τα εξαετούς φοίτησης Τμήματα):
Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους 2021-2022 και εκτείνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη)
προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη) για τα
τετραετούς φοίτησης Τμήματα και σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (πέντε (5) ακαδημαϊκά
έτη) προσαυξημένα κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία (3) ακαδημαϊκά έτη) για τα
πενταετούς και τα εξαετούς φοίτησης Τμήματα.
Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:
● το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2027) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα,
● το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2029) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα
● το ακαδημαϊκό έτος 2029-2030 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2030) για το εξαετούς φοίτησης Τμήμα
γ) Για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 είχαν
υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 20202021 φοιτούσαν στο 5ο έτος και πάνω (για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα), στο 6ο έτος και
πάνω (για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα) και στο 7ο έτος και πάνω (για το εξαετούς
φοίτησης Τμήμα):
Δίνεται επιπλέον χρόνος φοίτησης ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του
Τμήματός τους τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα, πέντε (5)
ακαδημαϊκά έτη για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα και έξι (6) για το εξαετούς φοίτησης
Τμήμα, ξεκινώντας τον υπολογισμό από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Ως εκ τούτου, οι
ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:
● το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2025) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα.
● το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2026) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα.
● το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2026) για το εξαετούς φοίτησης Τμήμα.

1. Αίτηση του/της φοιτητή/τριας (υπόδειγμα 41, Παράρτημα Ι) προς την Κοσμητεία (Διά της
Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτά), με συνημμένα:
✓ Βεβαίωση/Πιστοποιητικό από δημόσιο νοσοκομείο ή αρμόδια επιτροπής νοσοκομείου για
την τεκμηρίωση των θεμάτων υγείας
✓ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση θεμάτων υγείας συγγενικού
προσώπου)

2. Κατάθεση της αίτησης (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/
αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ) στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο φοιτά.
3. Πρωτοκόλληση της αίτησης ως εισερχομένου εγγράφου από τη Γραμματεία του
Τμήματος.
4. Εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για την έγκριση ή μη της αίτησης και για
το χρονικό διάστημα της επιπλέον φοίτησης.
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5. Αποστολή της εισήγησης του Τμήματος στη Γραμματεία της Κοσμητείας με συνημμένα
✓ Αίτηση του/της φοιτητή/τριας με τα συνημμένα της

6. Απόφαση της Κοσμητείας για την κατ΄ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής
διάρκειας φοίτησης του φοιτητή/τριας.
7. Αποστολή (με ηλεκτρονικό μέσο) της απόφασης της Κοσμητείας
ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/φοιτήτρια και στο αντίστοιχο Τμήμα.

στον/στην

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την επιπλέον υπέρβαση της ανώτατης χρονικής
διάρκειας φοίτησης εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι σοβαροί λόγοι υγείας.

Α.Π.Θ■ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ■ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ■54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■e-mail: info@sci.auth.gr ■www.sci.auth.gr

38

Κοσμητεία Σ.Θ.Ε.

Οδηγός διοικητικών διαδικασιών

2021-2022

Αίτηση Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επίσκεψη-ενημέρωση για τα
προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.
Η Σχολή Θετικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
για επίσκεψη-ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της
Σ.Θ.Ε. Στην περίπτωση που κάποιο σχολείο επιθυμεί επίσκεψη-ενημέρωση-ξενάγηση των
μαθητών/τριών σε συγκεκριμένο Τμήμα ή/και Εργαστήριο, η αίτηση αποστέλλεται απευθείας
στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.
1. Αποστολή αίτησης (υπόδειγμα 15, Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένης από το Διευθυντή της
Σχολικής Μονάδας προς τη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΘΕ, τουλάχιστον τρεις (3)
μήνες πριν την ημερομηνία της επίσκεψης, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονική
αλληλογραφία.
2. Πρωτοκόλληση της αίτησης ως εισερχόμενου εγγράφου από τη Γραμματεία της
Κοσμητείας.
3. Έγκριση σε συνεδρίαση των μελών της Κοσμητείας.
4. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη Γραμματεία της Κοσμητείας προς τη
Σχολική Μονάδα του εγγράφου έγκρισης της επίσκεψης.
5. Έλεγχος από τη Γραμματεία της Κοσμητείας για διαθεσιμότητα και κράτηση αίθουσας
διεξαγωγής της ενημέρωσης των μαθητών για τα προγράμματα της Σ.Θ.Ε., καθώς και για
τη διαθεσιμότητα του μέλους Δ.Ε.Π. που θα πραγματοποιήσει την ενημέρωση.
6. Ενημέρωση του/της υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ που θα πραγματοποιήσει την ενημέρωση
για την ημερομηνία επίσκεψης των μαθητών.
7. Επιβεβαίωση της μετακίνησης-επίσκεψης των μαθητών από τη Σχολική Μονάδα στη
Σ.Θ.Ε. τηλεφωνικώς τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία.
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Κανονισμός Αριστείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
-Έγκριση στη συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 272/28-11-2018
-Τροποποίηση στη συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 289/12-3-2020
-Τροποποίηση στη συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 296/8-7-2020
-Τροποποίηση στη συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 334/24-3-2022
-Τροποποίηση στη συνεδρίαση της Κοσμητεάις αριθμ. 335/14-4-2022

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πνεύμα της
αναγνώρισης της συνεχούς προσπάθειας για προσφορά και αριστεία των μελών της, θα
προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής και στα μέλη του Ακαδημαϊκού και
Ερευνητικού Προσωπικού της κίνητρα και επιβράβευση για επιδόσεις που προβάλλουν και
προωθούν τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Τα Βραβεία Αριστείας είναι τεσσάρων (4) κατηγοριών και μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά:

Α) «Βραβείο Αριστείας Νέου Ερευνητή»
Στόχος του βραβείου είναι να συμβάλλει στην προβολή και προώθηση των επιδόσεων των νέων
ερευνητών και ερευνητριών της ΣΘΕ. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών.
Το ειδικό τιμητικό δίπλωμα της ΣΘΕ μπορεί να συνοδεύεται και από χρηματικό ποσό το οποίο
θα καθορίζεται σε ετήσια βάση από την Κοσμητεία.
Υποψήφιοι/-ες μπορεί να είναι υποψήφιοι/-ες διδάκτορες και Διδάκτορες έως ένα (1) έτος
από την ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής τους διατριβής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Όλοι οι υποψήφιοι/-ες θα παρουσιάζουν το Μάιο, στο πλαίσιο
της Ημερίδας Μεταπτυχιακών Σπουδών, την έρευνα τους.
Υποβολή υποψηφιοτήτων: Οι υποψήφιες/-οι υποβάλλουν αίτηση (υπόδειγμα 16, Παράρτημα Ι),
έπειτα από προκήρυξη, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Α.Π.Θ., η οποία θα συνοδεύεται από:
•
•
•
•

Πλήρη κατάλογο των δημοσιεύσεών τους
Εκτεταμένη περίληψη (2 σελίδες) της έρευνας τους
Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (2 σελίδες)
Συστατική Επιστολή από τον/-ην επιβλέποντα/-ουσα καθηγητή/-τρια.
Δεν γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις, αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από κατάλογο
δημοσιεύσεων, καθώς και συμπληρωματικές-πρόσθετες ενημερώσεις φακέλων των υποψηφίων
μετά την υποβολή της αίτησης.

Α.Π.Θ■ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ■ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ■54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■e-mail: info@sci.auth.gr ■www.sci.auth.gr

40

Κοσμητεία Σ.Θ.Ε.

Οδηγός διοικητικών διαδικασιών

2021-2022

Η αξιολόγηση βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια, με αυτήν την ιεράρχηση:
i. Αριθμός και ποιότητα δημοσιεύσεων σε έγκριτα συναφή διεθνή περιοδικά, στις οποίες ο/η
υποψήφιος/-α είναι πρώτος/-η συγγραφέας.
ii. Αριθμός και ποιότητα δημοσιεύσεων σε έγκριτα συναφή διεθνή περιοδικά και διεθνή
συνέδρια (Οι περιλήψεις ανακοινώσεων σε συνέδρια δεν νοούνται ως πλήρεις δημοσιεύσεις)
iii. Ετήσιος ρυθμός δημοσίευσης εργασιών σε διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια, με αρχή το
έτος έναρξης της διδακτορικής διατριβής.
iv. Αριθμός ετεροαναφορών, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, στις εργασίες της κατηγορίας (i).
Τέλος, με βάση το κριτήριο (i), επιλέγονται έως 6 υποψηφιότητες (μία ανά τμήμα), με τις
υψηλότερες τιμές αυτού του κριτηρίου. Σε αυτές εφαρμόζονται τα κριτήρια (ii) έως (iv). Σε
περίπτωση ισοβαθμίας σε περισσότερες των έξι (6), τότε τα κριτήρια εφαρμόζονται σε όλες τις
ισοβαθμήσουσες. Εάν οι υποψηφιότητες είναι λιγότερες των έξι (6) τότε τα κριτήρια (ii) έως (iv)
εφαρμόζονται στο σύνολο των υποψηφιοτήτων.
Για τα κριτήρια i-iv λαμβάνεται υπόψη το ειδικό βάρος και η ποιότητα των περιοδικών και
συνεδρίων όπως θα υποδειχθούν από τα Τμήματα.

Β) «Τιμητικό Αριστείο Έρευνας»
Πρόκειται για τιμητικό βραβείο που απευθύνεται σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της
Σ.Θ.Ε. που με συγκεκριμένο ερευνητικό επίτευγμα συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Στη/-ον βραβευόμενη/-ο θα απονέμεται ειδικό τιμητικό δίπλωμα.
Υποψήφιες/-οι μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ και ερευνητές της Σχολής Θετικών Επιστημών του
ΑΠΘ, που προέβαλαν τη Σχολή Θετικών Επιστημών με το ερευνητικό τους έργο.
Προτάσεις υποψηφιοτήτων: μέλη ΔΕΠ προτείνουν υποψηφίους/ες (υπόδειγμα 17, Παράρτημα Ι)
για το Αριστείο, με κατάθεση στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του ΑΠΘ μετά από προκήρυξη με πρόταση η οποία θα συνοδεύεται από :
•
•
•

Αιτιολόγηση πρότασης.
Σύντομη
περιγραφή
του
υπό
βράβευση
(δημοσίευση/ερευνητικό έργο).
Βιογραφικού σημειώματος της/-ου υποψήφιας/-ίου.

ερευνητικού

επιτεύγματος

Γ) «Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς»
Πρόκειται για τιμητικό βραβείο που απευθύνεται σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της
Σ.Θ.Ε. που με συγκεκριμένο κοινωνικό έργο συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Στον/-η βραβευόμενο/-η θα απονέμεται ειδικό τιμητικό
δίπλωμα.
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Υποψήφιο/-ες μπορεί να είναι φοιτητές/-τριες, ομάδες, μέλη ΔΕΠ και ερευνητικό και λοιπό
προσωπικό της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, που προέβαλαν τη Σχολή Θετικών
Επιστημών με τη κοινωνική προσφορά τους.
Προτάσεις υποψηφιοτήτων: μέλη της ΣΘΕ προτείνουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της
Σ.Θ.Ε. (υπόδειγμα 18, Παράρτημα Ι) ως υποψήφιους για το Βραβείο, με κατάθεση στη
Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ μετά από προκήρυξη. Η
πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
•
•
•

Αιτιολογημένη πρόταση.
Σύντομη περιγραφή του υπό βράβευση κοινωνικού έργου.
Βιογραφικό σημείωμα του/-ης υποψηφίου/-ας.

Δ) «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας της ΣΘΕ»
Πρόκειται για τιμητικό βραβείο που απευθύνεται σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της
Σ.Θ.Ε. που διακρίνονται για τις επιδόσεις στη διδασκαλία τους, ένα από κάθε Τμήμα της Σ.Θ.Ε.
Υποψήφιοι/-ες μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ και Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.,
που τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη διακρίνονται για τη διδασκαλία τους λαμβάνοντας
κορυφαίες αξιολογήσεις σύμφωνα τα στοιχεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ. Οι αξιολογήσεις
λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν ο αριθμός των αξιολογήσεων ανά μάθημα είναι τουλάχιστον 20
ή τουλάχιστον 160 αθροιστικά στα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Επιτροπή Αξιολόγησης
H Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τον/ην Κοσμήτορα/-ισσα, τους Προέδρους των
Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και τρεις εκπροσώπους της Επιτροπής Επικοινωνίας
της ΣΘΕ.

Απονομή
Η απονομή των βραβείων θα γίνεται σε ειδική εκδήλωση της Σχολής Θετικών Επιστημών του
ΑΠΘ, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, και συγκεκριμένα στη Γενική Συνέλευση της Σχολής
Θετικών Επιστημών στο πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού της Κοσμητείας.
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Βραβεία που απονέμει η Σχολή Θετικών Επιστημών
Βραβείο

Περιγραφή

Βραβείο Αριστείας Νέου Ερευνητή

Στόχος του βραβείου είναι να συμβάλλει στην
προβολή και προώθηση των επιδόσεων των νέων
ερευνητών και ερευνητριών της ΣΘΕ. Απευθύνεται
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
πρώτου και δεύτερου κύκλου.

Τιμητικό Αριστείο Έρευνας

Πρόκειται για τιμητικό βραβείο που απευθύνεται
σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σ.Θ.Ε. ή
ομάδες της που με συγκεκριμένο ερευνητικό
επίτευγμα συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη
της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς

Πρόκειται για τιμητικό βραβείο που απευθύνεται
σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σ.Θ.Ε.
που με συγκεκριμένο κοινωνικό έργο συνέβαλαν
σημαντικά στην ανάδειξη της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΑΠΘ.

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας της ΣΘΕ

Πρόκειται για τιμητικό βραβείο που απευθύνεται
σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σ.Θ.Ε.
που διακρίνονται για τις επιδόσεις στη
διδασκαλία τους, ένα από κάθε Τμήμα της Σ.Θ.Ε.

Βραβείο “Υπατία”

Το βραβείο “Υπατία” απονέμεται στην φοιτήτρια
κάθε Τμήματος με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου
(άνω του 8) που ολοκληρώνει τις σπουδές της στα
4 έτη σπουδών. Το βραβείο απονέμεται στην
τελετή ορκωμοσίας του Ιουλίου (εξεταστική
περίοδος Ιουνίου) ή/και του Νοεμβρίου
(εξεταστική
περίοδος
Σεπτεμβρίου)
στην
περίπτωση που η πτυχιούχος της συγκεκριμένης
εξεταστικής περιόδου έχει την υψηλότερη
απόδοση.
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Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Κοσμήτορα
Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρο 19 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4692/2020
1. α) Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους
απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. Η ημερομηνία έναρξης και
λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη. β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη
Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας
κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για
δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.
2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των
καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών,
μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο
εκλεκτορικό σώμα 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 των καθηκόντων τους.
3. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα
Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω
προθεσμία η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο
Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό
τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη
μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
4. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους,
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, αν
έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.
5. 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
και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία η
σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. Η Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την
εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το
αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη
εκλογής, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.
7. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία
των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή
επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής
διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο
υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν
υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο
(1/3) των έγκυρων ψήφων.
8. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου
οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου,
Κλινικής και Μουσείου.
9. Ο Κοσμήτορας αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του,
αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τμήματος της Σχολής, με βάση την
ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του στο αξίωμα αυτό. Επί
Προέδρων ίδιας αρχαιότητας, τον Κοσμήτορα αναπληρώνει το αρχαιότερο από αυτούς
μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, και, ελλείψει μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, το αρχαιότερο
μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του αναπληρωτή. Επί ίδιας ημερομηνίας πράξεων διορισμού
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στην οικεία βαθμίδα, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
10. Αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή
του κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της θητείας του για τη μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική
περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύτανη εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα, το
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κένωση της θέσης. Η θητεία
του νέου Κοσμήτορα θεωρείται πλήρης, εκτός αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο
έτος της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Κοσμήτορας πρόσωπο διαφορετικό από
αυτό που κατείχε το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Έως
ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, καθώς και αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή
εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τη διάρκεια του τελευταίου
έτους της θητείας του, καθήκοντα Κοσμήτορα ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης
βαθμίδας της Σχολής. Επί περισσότερων μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας,
διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. Ο Πρύτανης εκδίδει
σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
………………
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Άρθρο 192 του Ν.4823/2021
1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όλες οι εκλογικές διαδικασίες για την
ανάδειξη μονομελών οργάνων, εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα διοίκησης και συλλογικά
όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών δομών διεξάγονται αποκλειστικά
με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την
ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την
επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».
………………………….
4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, ως προς τη διαδικασία
εγγραφής και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων, τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τη διατήρηση, την εκκαθάριση και
την απόσβεση των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο σχετικά με τη διεξαγωγή της
διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Υπουργικές
αποφάσεις

-Υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ. Β’ 3255/15-9-2017).
-Κοινή Υπουργική απόφαση αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’, 22-6-2020)
-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364/19-11-2021 τ. Β')

1. Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής των εκλογών ορίζονται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα στην
προκήρυξη των εκλογών.
2. Προκήρυξη εκλογών και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπόδειγμα 22, Παράρτημα V)
από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του και ανάρτησή
της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Σ.Θ.Ε. και κοινοποίησή της μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο σώμα των εκλεκτόρων με συνημμένα:
➢ Ενημέρωση για την εκλογή Κοσμήτορα
➢ Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας-Υπεύθυνη Δήλωση
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4. Υποβολή υποψηφιότητας (υπόδειγμα 23, Παράρτημα V) από τους ενδιαφερόμενους εντύπως ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ψηφιακά υπογεγραμμένη) ή μέσω της εφαρμογής docs.auth.gr
(ψηφιακά υπογεγραμμένη) στη Γραμματεία της Κοσμητείας με συνημμένα:
➢ Υπεύθυνη Δήλωση
Το χρονικό διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται σε 15-20 ημέρες.

5. Χορήγηση βεβαίωσης από τη Γραμματεία της Κοσμητείας στον/στην ενδιαφερόμενο/η στην
οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.
6. Οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων από το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού είκοσι (20)
ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
7. Παραλαβή των εκλογικών καταλόγων από το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
8. Ορισμός από τον Κοσμήτορα της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ) ως
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), 1-2 εργάσιμες ημέρες μετά από την ημερομηνία λήξης
των υποψηφιοτήτων και ανάρτηση του σχετικού εγγράφου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
9. Κοινοποίηση του εγγράφου ορισμού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στα μέλη της μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών με συνημμένα:
➢
➢
➢
➢

Υπόδειγμα πρακτικού ανακήρυξης υποψηφίων και διαβιβαστικού
Το Ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 με τις οποίες τροποποιήθηκε
Τις Υπουργικές Αποφάσεις αριθμ. 153348/Ζ1 και 77561/Ζ1/19-6-2020
Οδηγίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία

10. Παράδοση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας στον Πρόεδρο της ΚΕΕ των αιτήσεων
υποψηφιότητας με αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής.
11. Ανακήρυξη των υποψηφίων Κοσμητόρων και ορισμός Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας
από την ΚΕΕ με σύνταξη πρακτικού (υπόδειγμα 24*, Παράρτημα V) μέσα σε δύο (2) ημέρες από
τον ορισμό της και κατάθεση του σχετικού εγγράφου στη Γραμματεία της Κοσμητείας.
12. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υπηρεσιακού σημειώματος του υπηρετούντος
Κοσμήτορα, με το οποίο κοινοποιούνται στο εκλεκτορικό σώμα οι υποψήφιοι Κοσμήτορες, και
ενημερωτικό σημείωμα με τις οδηγίες για την εκλογική διαδικασία.
13. Προετοιμασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφορίας στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το
Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας.
14. Υπενθύμιση για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα στο εκλεκτορικό σώμα μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μία (1) ημέρα πριν τις εκλογές.
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15. Παράδοση του φακέλου με όλο το εκλογικό υλικό και τα υποδείγματα των σχετικών εγγράφων
από τη Γραμματεία της Κοσμητείας στα μέλη της ΚΕΕ 0,5-1 ώρα πριν την έναρξη της εκλογικής
διαδικασίας.
16. Διεξαγωγή εκλογών αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
17. Σύνταξη του πρακτικού καταμέτρησης ψήφων (υπόδειγμα 25*, Παράρτημα V) και του
πρακτικού εκλογής Κοσμήτορα (υπόδειγμα 26*, Παράρτημα V) από την ΚΕΕ και εκτύπωση από
το σύστημα «ΖΕΥΣ» του καταλόγου των ψηφισάντων.
18. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την ΚΕΕ και κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων στη
Γραμματεία της Κοσμητείας.
19. Αποστολή Υπηρεσιακού σημειώματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπηρετούντος
Κοσμήτορα, με το οποίο κοινοποιείται το αποτέλεσμα των εκλογών στα μέλη της Σ.Θ.Ε. (στην
περίπτωση επαναληπτικής διαδικασίας αυτή δηλώνεται στο υπηρεσιακό σημείωμα και
υπενθυμίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής της).
20. Γνωστοποίηση του αποτελέσματος στον Πρύτανη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με
συνημμένα:
➢ Προκήρυξη εκλογών.
➢ Αντίγραφο του εγγράφου ορισμού της ΚΕΕ.
➢ Αντίγραφο του εγγράφου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ΚΕΕ.
➢ Αντίγραφο του πρακτικού ανακήρυξης υποψηφίων και ορισμού Διαχειριστή της εκλογικής
➢
➢
➢

διαδικασίας.
Αντίγραφο του πρακτικού καταμέτρησης ψήφων με τα συνημμένα του.
Αντίγραφο του πρακτικού εκλογής Κοσμήτορα με τα συνημμένα του.
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του εκλεγέντος Κοσμήτορα

21. Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. για την εκλογή Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. και
αποστολή της στο Εθνικό Τυπογραφείο.
22. Δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημείωση: Όλα τα σχετικά με την εκλογική διαδικασία έγγραφα που εκδίδονται από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή και την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. αναρτώνται σε ειδικό σημείο στην αρχική σελίδα
της ιστοσελίδας της Σ.Θ.Ε.

*Βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Α.Π.Θ.
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Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.
Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρο 23 του Ν. 4485/2017
1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π.
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν
δεν υπάρχουν
μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος. Αν δεν
υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των
υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη
βαθμίδα του Επίκουρου. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη. β)
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. γ)
Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος
δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν
επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες
συνολικά.
2. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία
ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών
Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους
υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα
από το όνομά τους.
3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το
σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών,
μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο
εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση
τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την
απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων του.ς
4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος
γίνεται από τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προέδρου
και Αναπληρωτή Προέδρου. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης
περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση
της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο
αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
5. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, στον
Κοσμήτορα ή στον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών,
σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4.
6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με
ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη.
Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος
Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
εξετάζει
την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε
δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει
το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η
εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη
ημέρα.
8. Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή
επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής
διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον
το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
9. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου

Α.Π.Θ■ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ■ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ■54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■e-mail: info@sci.auth.gr ■www.sci.auth.gr

48

Κοσμητεία Σ.Θ.Ε.

Οδηγός διοικητικών διαδικασιών

2021-2022

οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή
Μουσείου.
10. Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: α) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την
εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού
Κανονισμού, β) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως
εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για
τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των
αποφάσεών της, γ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει
των εργασιών του και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του, δ) μεριμνά για την εφαρμογή
του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ε)
επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος, στ) εκδίδει
πράξεις ένταξης μελών Δ.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, ζ) διαβιβάζει στα προβλεπόμενα
από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμήματος, η) συγκροτεί
επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος,
θ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία, ι)
εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και πρέπει να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις
αποφάσεις της Συγκλήτου.
11. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε
λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του
υπολοίπου της θητείας.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.

Άρθρο 192 του Ν.4823/2021
1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όλες οι εκλογικές διαδικασίες για την
ανάδειξη μονομελών οργάνων, εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα διοίκησης και συλλογικά
όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών δομών διεξάγονται αποκλειστικά
με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την
ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την
επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».
……………………
4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, ως προς τη διαδικασία
εγγραφής και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων, τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τη διατήρηση, την εκκαθάριση και
την απόσβεση των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο σχετικά με τη διεξαγωγή της
διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Υπουργικές
αποφάσεις

-Υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ. Β’ 3255/15-9-2017).
-Κοινή Υπουργική απόφαση αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’, 22-6-2020)
-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364/19-11-2021 τ. Β')

1. Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής των εκλογών ορίζονται από τον Κοσμήτορα στην προκήρυξη
των εκλογών.
2. Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπόδειγμα 27, Παράρτημα
VI) από τον Κοσμήτορα για κάθε Τμήμα, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του
αντίστοιχου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου και ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Σ.Θ.Ε. και κοινοποίησή της μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο σώμα των εκλεκτόρων με συνημμένα:
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➢ Ενημέρωση για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
➢ Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας-Υπεύθυνη Δήλωση
4. Υποβολή υποψηφιότητας (υπόδειγμα 28, Παράρτημα VI) από τους ενδιαφερόμενους εντύπως
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη) ή μέσω της εφαρμογής
docs.auth.gr (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη) στη Γραμματεία της Κοσμητείας με συνημμένα:
➢ Υπεύθυνη Δήλωση
Το χρονικό διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται σε 15-20 ημέρες.

5. Χορήγηση βεβαίωσης από τη Γραμματεία της Κοσμητείας στον/στην ενδιαφερόμενο/η στην
οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.
6. Οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων για κάθε Τμήμα από το Τμήμα Διδακτικού
Προσωπικού είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
7. Παραλαβή των εκλογικών καταλόγων για κάθε Τμήμα από το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
8. Ορισμός από τον Κοσμήτορα της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ) για κάθε
Τμήμα, 1-2 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης των υποψηφιοτήτων και ανάρτηση
των σχετικών εγγράφων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
9. Κοινοποίηση του εγγράφου ορισμού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στα μέλη της
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών με συνημμένα:
➢ Υπόδειγμα εγγράφου ανακήρυξης υποψηφίων
➢ Το Ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 με τις οποίες τροποποιήθηκε
➢ Τις Υπουργικές Αποφάσεις αριθμ. 153348/Ζ1 και 77561/Ζ1/19-6-2020
➢ Οδηγίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία
10. Παράδοση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας στον Πρόεδρο της αντίστοιχης ΚΕΕ των
αιτήσεων υποψηφιότητας κάθε Τμήματος με αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής.
11. Ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων κάθε Τμήματος και
ορισμός Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας από την αντίστοιχη ΚΕΕ με σύνταξη πρακτικού
(υπόδειγμα 29*, Παράρτημα VI), μέσα σε δύο (2) ημέρες από τον ορισμό της και κατάθεση
του σχετικού εγγράφου στη Γραμματεία της Κοσμητείας.
12. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υπηρεσιακού σημειώματος του υπηρετούντος
Κοσμήτορα, με το οποίο κοινοποιούνται στο εκλεκτορικό σώμα κάθε Τμήματος οι υποψήφιοι
Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι και ενημερωτικό σημείωμα με τις οδηγίες για την
εκλογική διαδικασία.
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13. Υπενθύμιση για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
στο εκλεκτορικό σώμα κάθε Τμήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μία (1) ημέρα πριν
τις εκλογές.
14. Παράδοση του φακέλου με όλο το εκλογικό υλικό και τα υποδείγματα των σχετικών
εγγράφων από τη Γραμματεία της Κοσμητείας στα μέλη των ΚΕΕ 0,5-1 ώρα πριν την έναρξη
της εκλογικής διαδικασίας.
15. Διεξαγωγή εκλογών αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
16. Σύνταξη του πρακτικού καταμέτρησης ψήφων (υπόδειγμα 30*, Παράρτημα VΙ) και του
πρακτικού εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου (υπόδειγμα 31*, Παράρτημα VΙ)
από την ΚΕΕ και εκτύπωση από το σύστημα «ΖΕΥΣ» του καταλόγου των ψηφισάντων.
23. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την ΚΕΕ και κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων στη
Γραμματεία της Κοσμητείας.
24. Αποστολή Υπηρεσιακού σημειώματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπηρετούντος
Κοσμήτορα, με το οποίο κοινοποιείται το αποτέλεσμα των εκλογών στα μέλη της Σ.Θ.Ε. (στην
περίπτωση επαναληπτικής διαδικασίας αυτή δηλώνεται στο υπηρεσιακό σημείωμα και
υπενθυμίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής της).
25. Γνωστοποίηση του αποτελέσματος κάθε Τμήματος στον Πρύτανη (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου) με συνημμένα:
➢ Προκήρυξη εκλογών.
➢ Αντίγραφο του εγγράφου ορισμού της ΚΕΕ.
➢ Αντίγραφο του εγγράφου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ΚΕΕ.
➢ Αντίγραφο του πρακτικού ανακήρυξης υποψηφίων και ορισμού Διαχειριστή της εκλογικής
➢
➢
➢

διαδικασίας.
Αντίγραφο του πρακτικού καταμέτρησης ψήφων με τα συνημμένα του.
Αντίγραφο του πρακτικού εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου με τα συνημμένα του.
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του εκλεγέντα Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.

26. Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη του Α.Π.Θ. για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου κάθε Τμήματος και αποστολή τους στο Εθνικό Τυπογραφείο.
27. Δημοσίευση των διαπιστωτικών πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημείωση: Όλα τα σχετικά με την εκλογική διαδικασία έγγραφα που εκδίδονται από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή και την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. αναρτώνται σε ειδικό σημείο στην αρχική σελίδα
της ιστοσελίδας της Σ.Θ.Ε.
*Βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Α.Π.Θ.
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Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. – με τους αναπληρωτές τους - στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία
της Σ.Θ.Ε.
Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρο 17 του Ν.4485/2017
1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
……………………………………………………………
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για διετή θητεία, με
δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και
καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν
οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
.…………………………………………………………….
Άρθρο 18 του Ν.4485/2017
1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
……………………………………………………………..
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και
καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής, για διετή
θητεία και δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία. Η Κοσμητεία
της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι
των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
……………………………………………………………..
Άρθρο 192 του Ν.4823/2021
1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όλες οι εκλογικές διαδικασίες για την
ανάδειξη μονομελών οργάνων, εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα διοίκησης και συλλογικά
όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών δομών διεξάγονται αποκλειστικά
με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την
ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την
επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».
…………………………………….
4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, ως προς τη διαδικασία
εγγραφής και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων, τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τη διατήρηση, την εκκαθάριση και
την απόσβεση των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο σχετικά με τη διεξαγωγή της
διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υπουργικές
αποφάσεις

-Υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017)
-Υπουργική απόφαση αριθμ. Β. Πρωτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄)
που αφορά στην τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15
-9-2017 (Β΄3255) υπουργικής
απόφασης
-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 60944/Ζ1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358/3-6-2021 τ. Β')
-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364/19-11-2021 τ. Β')
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1. Η ημέρα, η ώρα και ο χώρος διεξαγωγής των εκλογών ορίζονται από τον Κοσμήτορα στην
προκήρυξη των εκλογών.
2. Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπόδειγμα 32, Παράρτημα
VII) από τον Κοσμήτορα, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων
Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σ.Θ.Ε. (ξεχωριστές προκηρύξεις για κάθε κατηγορία
προσωπικού και για κάθε συλλογικό όργανο)
3. Ανάρτηση των προκηρύξεων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
4. Ανάρτηση των προκηρύξεων στην ιστοσελίδα της Σ.Θ.Ε. και κοινοποίησή τους μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα αντίστοιχα σώματα των εκλεκτόρων με συνημμένα:
➢
➢

Ενημέρωση για την εκλογή εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π.
Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας

5. Υποβολή υποψηφιότητας (υπόδειγμα 33**, Παράρτημα VII) από τους ενδιαφερόμενους στο
Τμήμα Λοιπού Προσωπικού του Α.Π.Θ. εντύπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή
επιστολικά ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: admin-tpd@ad.auth.gr ή admin-tlp@ad.auth.gr.
Το χρονικό διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται σε 15-20 ημέρες.

6. Διαβίβαση των αιτήσεων υποβολής υποψηφιότητας από το Τμήμα Λοιπού Προσωπικού προς
την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε., μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιότητας.
7. Οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων για κάθε κατηγορία προσωπικού από το Τμήμα
Λοιπού Προσωπικού είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
8. Παραλαβή των εκλογικών καταλόγων από το Τμήμα Λοιπού Προσωπικού τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
9. Ορισμός από τον Κοσμήτορα της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΕ) για κάθε κατηγορία
προσωπικού, 1-2 εργάσιμες ημέρες μετά από την ημερομηνία λήξης των υποψηφιοτήτων και
ανάρτηση των σχετικών εγγράφων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
10. Κοινοποίηση των εγγράφων ορισμού των ΕΕ στα αντίστοιχα μέλη της μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των
εκλογών με συνημμένα:
➢ Υπόδειγμα εγγράφου ανακήρυξης υποψηφίων
➢ Το Ν. 4485/2017
➢ Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1, αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 & αριθ. 60944/Ζ1/28-5➢

2021 (ΦΕΚ 2358/3-6-2021 τ. Β')
Οδηγίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία

11. Παράδοση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας των αιτήσεων υποψηφιότητας κάθε κατηγορίας
προσωπικού, για κάθε συλλογικό όργανο, στον Πρόεδρο της αντίστοιχης ΕΕ με αποδεικτικό
παράδοσης-παραλαβής.
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12. Ανακήρυξη των υποψηφίων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. (υπόδειγμα 34*, Παράρτημα VII) για
κάθε συλλογικό όργανο από την αντίστοιχη ΕΕ, μέσα σε δύο (2) ημέρες από τον ορισμό της και
κατάθεση των σχετικών εγγράφων στη Γραμματεία της Κοσμητείας.
13. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υπηρεσιακού σημειώματος του υπηρετούντος
Κοσμήτορα, με το οποίο κοινοποιούνται στα αντίστοιχα εκλεκτορικά σώματα οι υποψήφιοι
εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π στα συλλογικά όργανα της Σ.Θ.Ε.
14. Υπενθύμιση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης
εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στο εκλεκτορικό σώμα κάθε κατηγορίας προσωπικού, μία (1)
ημέρα πριν τις εκλογές.
15. Παράδοση του φακέλου με όλο το εκλογικό υλικό και τα υποδείγματα των σχετικών εγγράφων
από τη Γραμματεία της Κοσμητείας στα μέλη των ΕΕ 0,5-1 ώρα πριν την έναρξη των εκλογικών
διαδικασιών.
16. Διεξαγωγή εκλογών αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
17. Σύνταξη του πρακτικού καταμέτρησης ψήφων (υπόδειγμα 35*, Παράρτημα V) και του
πρακτικού εκλογής (υπόδειγμα 36*, Παράρτημα V) εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά
όργανα της Σ.Θ.Ε. από την αντίστοιχη ΕΕ.
18. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την αντίστοιχη ΕΕ και κατάθεση όλων των σχετικών
εγγράφων στη Γραμματεία της Κοσμητείας.
19. Αποστολή υπηρεσιακού σημειώματος του υπηρετούντος Κοσμήτορα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, με το οποίο κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε., αντίστοιχα (στην περίπτωση επαναληπτικής διαδικασίας αυτή δηλώνεται
στο υπηρεσιακό σημείωμα και υπενθυμίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής της).
20. Διαπιστωτικές Πράξεις του Κοσμήτορα για την εκλογή εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους
αναπληρωτές τους στα συλλογικά όργανα της Σ.Θ.Ε. και ανάρτησή τους στον ιστότοπο
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Σημείωση: Όλα τα σχετικά με την εκλογική διαδικασία έγγραφα που εκδίδονται από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή και την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σ.Θ.Ε.

*Bασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Α.Π.Θ.

**Αποτελεί υπόδειγμα του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού του Α.Π.Θ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Επώνυμο:……………………………..
Όνομα:………………………………….

Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα:……………………………….
Δ/νση Κατοικίας:…………………...
……………………..………………………
Τηλέφωνο:……………………………..
Κινητό:……………………………………
e-mail:…………………………………..

Θεσσαλονίκη,………………………..

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή
μου για χορήγηση…………………………………..
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…
……..………..…………………………………..……….…

Με τιμή

(Υπογραφή)

Συνημμένα:
1. Δήλωση εύλογου ενδιαφέροντος
2. Βεβαίωση έννομου συμφέροντος
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Όνομα:………………………………….

ΠΡΟΣ
Τον /Την Πρόεδρο του Τμήματος
…………………………………………………
(Διά του υπευθύνου της αίθουσας………………..

Ιδιότητα:……………………………….

Θεσσαλονίκη

Επώνυμο:……………………………..

κ…………………………………………………………………….)

Δ/νση Κατοικίας:…………………...
……………………..………………………
Τηλέφωνο:……………………………..
Κινητό:……………………………………
e-mail:…………………………………..

Θεσσαλονίκη,………………………..

Παρακαλώ να μας διαθέσετε την
αίθουσα/αμφιθέατρο……………………………….
προκειμένου να τη/το χρησιμοποιήσουμε
για την πραγματοποίηση εκδήλωσης/άλλο
…….………….…………………….………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………............
……………………………...................…………………..
.……………………….……..….……………………………
……………………………...................………………….
………………………….……..….…………………………..
……………………………...................…………..……..
………………………….……..….…………………………..
……………………………...................………………….
………………………….……..….…………………………..
……………………………...................………………….
η οποία θα διεξαχθεί στις…………………………
και ώρα….……………………….……..….……………..
……………………………...................…………...…….
………………………….……..….…………………………..
Υπεύθυνος/η της εκδήλωσης/άλλο ορίζεται
ο/η …………….……………………………………………..
.………………………………………………………………….
(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Τηλέφωνο)
Εκ μέρους όλων των μελών της ομάδας,
δηλώνουμε υπεύθυνα ότι στο πλαίσιο
αυτής της δράσης θα υπάρχει σεβασμός
απέναντι στο κτήριο και τους χώρους της
Σ.Θ.Ε., καθώς και την ακαδημαϊκή ηθική.
Με τιμή,
Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Για την Εποπτεία Φύλαξης του Α.Π.Θ.
(Υπ’ όψη κ. …………………..)

Θεσσαλονίκη,

Σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα ……………………………………………… θα διαθέσει την
αίθουσα/αμφιθέατρο…………………………………………… του κτηρίου…………………….…………………………………
για την πραγματοποίηση εκδήλωσης/άλλο από τον/τους………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
με θέμα …………………………………………………………………………………………………………………………………………
στις………………………………………………………....................και ώρα………..……………………………………………………
Υπεύθυνος της εκδήλωσης θα είναι ο/η/οι κ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………... …..(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Τηλέφωνο)

Βεβαιώνω τη διαθεσιμότητα της αίθουσας
Ο/Η Υπεύθυνος/η Αιθουσών του Τμήματος

(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)

Έλαβα γνώση και συναινώ
Η/Ο Πρόεδρος του Τμήματος

(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)

Κοινοποίηση
-Επόπτης κτηρίου
-Κοσμητεία Σ.Θ.Ε.
-Θυρωρείο κτηρίου…………………
-Κεντρικό Θυρωρείο κτ. Διοίκησης Α.Π.Θ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Για την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε

Θεσσαλονίκη,

Σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα ……………………………………. θα διαθέσει την αίθουσα/αμφιθέατρο
………………………………………………. του κτηρίου………………………………………… για την πραγματοποίηση
εκδήλωσης/άλλο από τον/τους……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
με θέμα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
στις……………………………………………………….................... και ώρα ………..…………………………………………………….
Υπεύθυνος της εκδήλωσης θα είναι ο/η κ. ………………………………………………………………….……………………...
………………………………………………………………..(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Τηλέφωνο)
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Βεβαιώνω τη διαθεσιμότητα της αίθουσας
Ο/Η Υπεύθυνος/η Αιθουσών του Τμήματος

(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)

Έλαβα γνώση και συναινώ
Η/Ο Πρόεδρος του Τμήματος

(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)

Α.Π.Θ■ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ■ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ■54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■e-mail: info@sci.auth.gr ■www.sci.auth.gr

59

Κοσμητεία Σ.Θ.Ε.

Οδηγός διοικητικών διαδικασιών

2021-2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Για την Εποπτεία Φύλαξης του Α.Π.Θ.
(Υπόψη κ. …………………….)
Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε να παραμείνει ανοικτό το κτίριο …………………………………. και οι
αίθουσες

………………………………………………………….,

…………………………………..…………………….

για

τις

στις…………………………………………………
ανάγκες

και

ώρα

……………………………………………………….

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Υπεύθυνος:……………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Τηλέφωνο)

Ο/Η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα της Σ.Θ.Ε.

(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)

Κοινοποίηση:
-Πρόεδρο Τμήματος ……………..
-Ενδιαφερόμενος/η/οι
-Κεντρικό Θυρωρείο κτ. Διοίκησης Α.Π.Θ.
-Θυρωρείο κτιρίου ………………………..
-Επόπτης κτηρίου
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ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Επώνυμο:……………………………..
Όνομα:………………………………….

ΠΡΟΣ
Τον/Την Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα της
Σ.Θ.Ε του Α.Π.Θ.,

Ιδιότητα:……………………………….
Δ/νση Κατοικίας:…………………...

Θεσσαλονίκη

……………………..………………………
Τηλέφωνο:……………………………..
Κινητό:……………………………………
e-mail:…………………………………..

Θεσσαλονίκη,………………………..

Έλαβα γνώση και συναινώ
Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος…………………….

(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)

Παρακαλώ να μας διαθέσετε το
χώρο/φουαγιέ
του
κτηρίου
………………………………………………………………….
προκειμένου να τη/το χρησιμοποιήσουμε
για την πραγματοποίηση εκδήλωσης/άλλο
…….………….…………………….………………………….
………………………………………………………………..…
……………………………………………………….............
……………………………...................…………………..
.……………………….……..….…………………………..…
……………………………...................……………….….
………………………….……..….…………………………...
……………………………...................…………..….…..
………………………….……..….…………………………...
η οποία θα διεξαχθεί στις…………………………
και ώρα….……………………….……..….……………...
……………………………...................…………...……..
………………………….……..….…………………………...
Υπεύθυνος/η της εκδήλωσης/άλλο ορίζεται
ο/η …………….……………………………………………..
.…………………………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Τηλέφωνο)
Εκ μέρους όλων των μελών της ομάδας,
δηλώνουμε υπεύθυνα ότι στο πλαίσιο
αυτής της δράσης θα υπάρχει σεβασμός
απέναντι στο κτήριο και τους χώρους της
Σ.Θ.Ε., καθώς και την ακαδημαϊκή ηθική.

Με τιμή,
Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)
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ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο……………………………..
Όνομα………………………………….

ΠΡΟΣ
Τον/Την Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα της
Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.,
Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα……………………………….
Τμήμα…………………………………..
Τηλέφωνο……………………………..
Κινητό……………………………………
e-mail:…………………………………..

Θεσσαλονίκη,………………………..

κ. Κοσμήτορα/κ. Κοσμητόρισσα,
Παρακαλώ να κάνετε τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση
στο κτήριο……………………………………………….
στις……………………………………………………………
για την είσοδο των φοιτητών
1) (Ονοματεπώνυμο /κινητό τηλέφωνο)
2) (Ονοματεπώνυμο /κινητό τηλέφωνο)
3) (Ονοματεπώνυμο /κινητό τηλέφωνο)
4) (Ονοματεπώνυμο /κινητό τηλέφωνο)
5) (Ονοματεπώνυμο/κινητό τηλέφωνο)
του Τμήματος………………………………………......
Οι παραπάνω φοιτητές θα παραμείνουν
στους
χώρους (όροφος, αριθμός
γραφείου) …………………………………………………
κατά το χρονικό διάστημα από …………………
έως ……..…………………………..……………………….
για……………………………………………..………………
…………………....……………………………………………
…………………………..…………………………………..…
…………………………………..……………………………..
Δηλώνεται υπεύθυνα ότι οι πόρτες του
κτηρίου θα παραμείνουν κλειστές και δεν
θα επιτραπεί η είσοδος άλλων ατόμων
πλην των αναφερομένων.
Με τιμή

(Υπογραφή)
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ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο
Όνομα
Βαθμίδα
Τμήμα
Προς
Τον/την Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα της
Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Τομέας
Τηλέφωνο

(Διά του/της Προέδρου του Τμήματος….......)

e-mail

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη, ………. /……../…….

ονοματεπώνυμο

Ο/η αναπληρωτής/τρια
καθηκόντων του/της
αιτούντα/σης

......................................................

ιδιότητα

Συνηγορεί
o/η Διευθυντής/ντρια
του Τομέα...................
....................................
…………………………………

υπογραφή

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια
απουσίας ………..… (……..) ημερών για
προσωπικούς λόγους από .…./.…./…… έως
…../…../ ……. .
Κατά τη διάρκεια της απουσίας μου, στα
καθήκοντα μου θα με αναπληρώσει ο/η κ.
…………………………………………………………….

......................................................

Ο/Η Αιτών/ούσα

ιδιότητα

(υπογραφή)
Εγκρίνει
ο/η Πρόεδρος του
Τμήματος……………………

......................................................

ιδιότητα
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ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο……………………………..
Όνομα………………………………….

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
(Δια του/της Προέδρου του Τμήματος …………)
Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα……………………………….
Τμήμα…………………………………..
Τηλέφωνο……………………………..
Κινητό……………………………………
e-mail:…………………………………..

Θεσσαλονίκη,………………………..

Εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τομέα…………...
.……………………………………………………………...
…………………………….αριθμ…………………….….

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Τομέα

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου
για χορήγηση άδειας εξωτερικού/εσωτερικού
με αποδοχές, για επιστημονικούς λόγους,
διάρκειας…………(……) μηνών/ενός (1) έτους
από……………………………έως……………………………,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2,3,4
του άρθρου 27 του N. 4009/2011 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 και το
Ν. 4452/2017. Στο πλαίσιο της επιστημονικής
άδειας θα μεταβώ………………………………………….
……………………………………………………………………….
και θα…………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Κατά τη διάρκεια της άδειας, στα διδακτικά
μου
καθήκοντα
προτείνεται
να
με
αντικαταστήσει ο/η κ. …………………………………
…………………………….............................................
(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα)

(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)

Με τιμή
Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)
Συνημμένα:
-Προτεινόμενο πρόγραμμα επιστημονικής
δραστηριότητας.
- Πρόσκληση Ιδρύματος/ερευνητικού κέντρου
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ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο……………………………..
Όνομα………………………………….

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
(Δια του/της Προέδρου του Τμήματος …………)
Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα……………………………….
Τμήμα…………………………………..
Τηλέφωνο……………………………..
Κινητό……………………………………
e-mail:…………………………………..

Θεσσαλονίκη,………………………..

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου
για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
διάρκειας…………(……) μηνών/ετών από………….
……………………………….....έως……………………………,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του
άρθρου 27 του N. 4009/2011 όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 39
του Ν. 4186/2013, για…………………………………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Κατά τη διάρκεια της άδειας, προτείνεται να
με αντικαταστήσει στα διδακτικά μου
καθήκοντα ο/η κ. ……………………………………………
……………………………....(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα)

Με τιμή
Ο/Η Αιτών/ούσα
Εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τομέα
………….......………………………………………………
…………….......…………………………………………...
αριθμ…………………….………………………………..

(Υπογραφή)

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Τομέα

(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)
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ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο……………………………..
Όνομα………………………………….

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
(Δια του/της Προέδρου του Τμήματος …………)
Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα……………………………….
Τμήμα…………………………………..
Τηλέφωνο……………………………..
Κινητό……………………………………
e-mail:…………………………………..

Θεσσαλονίκη,………………………..

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου
για αναστολή άσκησης των καθηκόντων μου
για………………(….) έτη από ………….…………………
έως ……………………………, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 4-7 του άρθρου 24 του N.
4009/2011, λόγω διορισμού μου ως
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….…
………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………….…
………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………….…

Με τιμή
Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)

Συνημμένα:
-ΦΕΚ Διορισμού
-Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας
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ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Επώνυμο:……………………………..
Όνομα:………………………………….

Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα:……………………………….
Τμήμα:………………………………….
Δ/νση Κατοικίας:………………….
……………………..………………………
Τηλέφωνο:……………………………
Κινητό:………………………………….
e-mail:…………………………………..

Θεσσαλονίκη,………………………..

Με την παρούσα αιτούμαι την ένταξή
μου από την προβλεπόμενη στο άρθρο
29
του
Ν.
4009/2011,
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, κατηγορία
Ε.Τ.Ε.Π., στην προβλεπόμενη από την
παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις
παρ. 9α και 12α του άρθρου 27 και της
παρ. 1α του άρθρου 64 του Ν.
4386/2016, κατηγορία Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) στο
Τμήμα …………………………………., σύμφωνα
με τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 του
άρθρου 68 του Ν. 4235/2016.
Σας ενημερώνω ότι υπηρετώ ως μέλος
της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα
…………..………....................................... από
τις……….………………………………………………….

Με τιμή
Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)

Συνημμένα:
1. Βιογραφικό σημείωμα (έντυπα ή σε ηλεκτρονική μορφή
2. Αντίγραφο πτυχίου
3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού διπλώματος
4. Περίληψη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (έντυπα
ή σε ηλεκτρονική μορφή)
5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης
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Θεσσαλονίκη,

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
της Τριμελούς Επιτροπής
για την ένταξη των υπηρετούντων μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π., στην προβλεπόμενη από την παρ. 2 του
άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις παρ. 9α και 12α του
άρθρου 27 και της παρ. 1α του άρθρου 64 του Ν. 4386/2016, κατηγορία Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68
του Ν. 4235/2014.

Η Τριμελής Επιτροπή, η οποία συστάθηκε για την αξιολόγηση της αίτησης του/της κ. …………………..,
με τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014, με απόφαση του/της
Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) κ. ……………………………………..,
Καθηγητή και η οποία επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. αριθμ.
……………………………,
συνήλθε
σήμερα
…………………………..………..(Ημερομηνία)
και
ώρα
…………………………………….. στο (τόπος διεξαγωγής)………………………………………………………………
Παρόντες ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής:
1. κ. (επίθετο όνομα), (ιδιότητα) του Τμήματος (Τμήμα) της ΣΘΕ
2. κ. (επίθετο όνομα), (ιδιότητα) του Τμήματος (Τμήμα) της ΣΘΕ
3. κ. (επίθετο όνομα), (ιδιότητα) του Τμήματος (Τμήμα) της ΣΘΕ

Η Τριμελής Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:
1. την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις παρ. 9α και
12α του άρθρου 27 και της παρ. 1α του άρθρου 64 του Ν. 4386/2016
2. την περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014, σύμφωνα με το οποίο: «Οι υπηρετούντες
στην προβλεπόμενη στο άρθρο 29 του ως άνω νόμου κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να
ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. εφόσον διαθέτουν κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησής τους τα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή. Η ένταξη πραγματοποιείται με
απόφαση της Κοσμητείας ύστερα από εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, η οποία
αποτελείται από τρεις καθηγητές που ορίζονται από τον Κοσμήτορα και σχετική πράξη του
Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. την υπ’ αριθμ. …………………..αίτηση του/της κ………………, μέλος της κατηγορίας ΕΤΕΠ του
Τμήματος …………………., για ένταξή του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
4. τα συνημμένα στην αίτηση απαιτούμενα δικαιολογητικά
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διαπιστώνει
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

και εισηγείται/δεν εισηγείται
προς την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. την ένταξη του/της κ.
…………..……(Επίθετο όνομα)……… στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα…………………….

Η Τριμελής Επιτροπή
……( επίθετο όνομα)……………………………….
……(ιδιότητα) ………………………………………..

……( επίθετο όνομα)……………………………….
……(ιδιότητα) ………………………………………..

……( επίθετο όνομα)……………………………….
……(ιδιότητα) ………………………………………..
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ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο……………………………..
Όνομα………………………………….
Α.Ε.Μ.…………………………….......
Τμήμα………………………………….
Εξάμηνο Φοίτησης:………………
Δ/νση Κατοικίας…………………...
……………………..………………………
Τηλέφωνο……………………………..
Κινητό……………………………………
e-mail…………………………………….

Θεσσαλονίκη,………………………..

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου
να εξεταστώ από Τριμελή Επιτροπή
καθηγητών της Σχολής στο μάθημα
……………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………
…..………………………………...................………………
…………………………………………………………………….
του Τμήματος………………………………………………,
καθώς έχω αποτύχει περισσότερες από τρεις
(3) φορές στο παραπάνω μάθημα, σύμφωνα
με την παρ. 10 του άρθρου 33 του Ν.
4009/2011.

Με τιμή,
Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)

Συνημμένα
-Αναλυτική Βαθμολογία
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ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο……………………………..
Όνομα………………………………….
Δ/νση Σχολικής Μονάδας…….
…………………..............................
……………………..………………………
……………………………………………..
Τηλέφωνο……………………………..
Φαξ……………………………………….
e-mail…………………………………….

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την αίτηση επίσκεψης
……………………….(….) μαθητών του …………….……
Γυμνασίου/Λυκείου …………………………………………….
στις
……./……/………
(ημερομηνία)
και
ώρα…….…………………………….., για ενημέρωση
σχετικά με τα προγράμματα σπουδών των
Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Υπεύθυνος/η Καθηγητής/τρια: ……………………………
…………………………………………………………………………….

Θεσσαλονίκη,………………………..

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου/ης Καθηγητή/τριας

Κινητό:…………………………………………………………………
E-mail: ……….……………………………………………………….

Με τιμή,
Ο/Η Διευθυντής/ντρια

(Υπογραφή)
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ

Επώνυμο………………………………..
Όνομα…………………………………….
Ιδιότητα.……………………………......
Τμήμα……………………………………..
Έτος αναγόρευσης ………………….
(μόνο για Διδάκτορες)

Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Τηλέφωνο………………………………
e-mail:…………………………………….

Με το παρόν σας υποβάλλω την υποψηφιότητά
μου για το Βραβείο Αριστείας Νέου Ερευνητή,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Αριστείας της Σ.Θ.Ε.,
όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της
Κοσμητείας αριθμ. 334/24-3-2022 και ισχύει.

Θέμα: «Υποβολή υποψηφιότητας
για το Βραβείο Αριστείας Νέου
Ερευνητή για το έτος 20……….»

Θεσσαλονίκη

Αξιότιμε/η κ. Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα,

Θεσσαλονίκη,………………………..
Με τιμή,

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

Συνημμένα
- Πλήρης κατάλογο των δημοσιεύσεών
- Περίληψη της έρευνας
-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
-Συστατική Επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Επώνυμο………………………………..
Όνομα…………………………………….
Βαθμίδα.……………………………......
Τμήμα……………………………………..
Τηλέφωνο………………………………
e-mail:…………………………………….

Θέμα: «Υποβολή πρότασης
υποψηφιότητας για το Τιμητικό
Αριστείο Έρευνας για το έτος
20……….»

Θεσσαλονίκη

Αξιότιμε/η κ. Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα,
Με το παρόν σας υποβάλλω/ουμε πρόταση
υποψηφιότητας για το Τιμητικό Αριστείο
Έρευνας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αριστείας
της Σ.Θ.Ε. όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση
της Κοσμητείας αριθμ. 334/24-3-2022 και ισχύει.

Θεσσαλονίκη,………………………..

Με τιμή,

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

Συνημμένα
- Αιτιολογημένη πρόταση.
- Σύντομη περιγραφή του ερευνητικού επιτεύγματος.
- Βιογραφικό σημείωμα προτεινόμενου υποψήφιου/ας.
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Επώνυμο………………………………..
Όνομα…………………………………….
Ιδιότητα…………………………………
Βαθμίδα.……………………………......
Τμήμα……………………………………..
Τηλέφωνο……………………………….
e-mail:……………………………………..

Θέμα: «Υποβολή πρότασης
υποψηφιότητας για το Βραβείο
Κοινωνικής Προσφοράς
για το έτος 20……….»

Θεσσαλονίκη

Αξιότιμε/η κ. Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα,
Με το παρόν σας υποβάλλω/ουμε πρόταση
υποψηφιότητας για το Βραβείο Κοινωνικής
Προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Αριστείας της Σ.Θ.Ε. όπως τροποποιήθηκε στη
συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 334/24-32022 και ισχύει.

Θεσσαλονίκη,………………………..

Με τιμή,

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

Συνημμένα
- Αιτιολογημένη πρόταση.
- Σύντομη περιγραφή του κοινωνικού έργου.
- Βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου υποψήφιου/ας.
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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για φθορές/υλικές ζημιές
στις κτηριακές υποδομές της Σ.Θ.Ε.

ΠΡΟΣ:
Τον Πρύτανη του Α.Π.Θ.
…………………………………………………..

Θεσσαλονίκη

Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
Σας ενημερώνουμε ότι την …………………………………..……….ημέρα/μήνας/έτος………………..,
πρωϊνές/απογευματινές/βραδινές ώρες, έπειτα από……………………… (περιγραφή συμβάντος)
…………………………………………………………… προκλήθηκαν οι παρακάτω υλικές ζημιές και φθορές
στο/στα κτήριο/α …………………………………………της Σ.Θ.Ε.:
1.
2.
3.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
Ο/Η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα της Σ.Θ.Ε.

(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα)

Συνημμένα
-Φωτογραφίες φθορών.
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ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο……………………………..
Όνομα………………………………….

ΠΡΟΣ
Τον/Την Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα της
Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα……………………………….
Τμήμα…………………………………..
Τηλέφωνο……………………………..
Κινητό……………………………………
e-mail:…………………………………..

Θεσσαλονίκη,………………………..

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου
για χορήγηση άδειας απουσίας και έγκριση
μετακίνησης, διάρκειας…………(……) ημερών
από……………………………έως…………………………,
σύμφωνα με την Πρυτανική Πράξη αριθμ.
4749/11-10-2019 (ΦΕΚ 3962/30-10-2019 τ.
Β’), χωρίς οικονομική επιβάρυνση του
Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο της άδειας θα
μεταβώ………………………………………….……………
……………………………………………………………………
για να…………….……………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
….……………………………………………………………….
………..…………………………………………………………
……………..……………………………………………………
……………….….………………………………………………

Με τιμή
Ο/Η Αιτών/ούσα
Πρόεδρος του Τμήματος………………..

(Υπογραφή)
Συνημμένα:
-Πρόσκληση/έγκριση μετακίνησης
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ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο……………………………..
Όνομα………………………………….
Α.Ε.Μ.…………………………….......
Τμήμα………………………………….
Εξάμηνο Φοίτησης:………………
Δ/νση Κατοικίας…………………...
……………………..………………………
Τηλέφωνο……………………………..
Κινητό……………………………………
e-mail…………………………………….

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
(Διά της Γραμματείας του Τμήματος
……………………………………………………..)
Θεσσαλονίκη

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου
για υπαγωγή σε καθεστώς μερικής
φοίτησης στο Τμήμα……….…………………………,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του
Ν. 4777/2021 και του άρθρου 55ΑΑ του
Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θεσσαλονίκη,………………………..

Με τιμή,
Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)

Συνημμένα
-Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ………………..
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Αίτηση για Διακοπή Φοίτησης
(σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34, 38 και 56 του Ν. 4777/2021)
ΠΡΟΣ(1):

ΑΠΘ-ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΘΕ (Διά της Γραμματείας του Τμήματος………………………………)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):
Αριθμός
Ειδικού
Μητρώου

ΑΚ. ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΜΚΑ

Τμήμα:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αιτούμαι τη διακοπή της φοίτησής μου κατά το ακαδημαϊκό έτος …………….για αριθμό εξαμήνων……..
για λόγους…………

Επιπρόσθετα δηλώνω ότι:
➢ Έχω λάβει Βεβαίωση Σπουδών για το τρέχον εξάμηνο στο προσωπικό μου αποθετήριο
(students.auth.gr) και δεν θα κάνω χρήση αυτής
➢ Έχω λάβει Βεβαίωση Σπουδών για το τρέχον εξάμηνο, δεν την έχω καταθέσει σε
εξωτερικό φορέα και την επιστρέφω με την παρούσα αίτηση
➢ Έχω λάβει Βεβαίωση Σπουδών για το τρέχον εξάμηνο, την έχω καταθέσει σε εξωτερικό
φορέα και θα την αποσύρω
➢ Δεν έχω λάβει Βεβαίωση Σπουδών για το τρέχον εξάμηνο
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 40
Συνημμένα υποβάλλω:
➢
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (για ακύρωσή της από τη Γραμματεία)
➢
➢

Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλω βιβλία
Βεβαίωση διαγραφής από τις φοιτητικές εστίες: (για όσους διέμεναν)
Άλλο:

Ημερομηνία:……….. 20….
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

➢ Το παρόν υπόδειγμα βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από το Τμήμα
Σπουδών του Α.Π.Θ.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 41
ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο……………………………..
Όνομα………………………………….
Α.Ε.Μ.…………………………….......
Τμήμα………………………………….
Εξάμηνο Φοίτησης:………………
Δ/νση Κατοικίας…………………...
……………………..………………………
Τηλέφωνο……………………………..
Κινητό……………………………………
e-mail…………………………………….

Θεσσαλονίκη,………………………..

ΠΡΟΣ
Την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
(Διά της Γραμματείας του Τμήματος
……………………………………………………..)
Θεσσαλονίκη

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου
για κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης
διάρκειας
φοίτησης
στο
Τμήμα
……….…………………………,
για
σοβαρούς
λόγους υγείας δικούς μου/συγγενικού
προσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 34 του Ν. 4777/2021 και του
άρθρου 55Α του Εσωτερικού Κανονισμού
του Α.Π.Θ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τιμή,
Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)

Συνημμένα
-Βεβαίωση/Πιστοποιητικό νοσοκομείου
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Α.Π.Θ■ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ■ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ■54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■e-mail: info@sci.auth.gr ■www.sci.auth.gr

81

Κοσμητεία Σ.Θ.Ε.

Οδηγός διοικητικών διαδικασιών

2021-2022

Τελετουργικό Ορκωμοσίας αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΘΕ

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Κυρίες και Κύριοι,
Καλημέρα/Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι…………………………………… και ως Προϊσταμένη της
Γραμματείας του Τμήματος …………………… σας καλωσορίζω στην τελετή ορκωμοσίας των νέων
πτυχιούχων του Τμήματος ……………………………………….., η οποία πραγματοποιείται στην
Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στο χώρο αυτό είμαστε όλοι φιλοξενούμενοι και οφείλουμε να δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό
και το επίπεδο πολιτισμού μας, ώστε η επίσημη τελετή της ορκωμοσίας να αποτελέσει μια
εκδήλωση που να ανταποκρίνεται στο ακαδημαϊκό πνεύμα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να
απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα και σας επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η
χρήση κανενός είδους ηχητικού μέσου και πλαστικού κομφετί κατά τη διάρκεια της τελετής.

Παρακαλείται το ακροατήριο να εγερθεί.
Έχω την τιμή να αναγγείλω στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης την είσοδο με ακαδημαϊκή τάξη:
-

του/της
Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας
της
Σχολής
Θετικών
Επιστημών
κ……………………………………………., Καθηγητή του Τμήματος ……………………,
- του/της
Πρόεδρου του Τμήματος ………………………. Καθηγητή/τριας κ.
………………………………
και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ………………………………..
-

(Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα)
(Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα)
(Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα)
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*Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ονομάτων του ακαδημαϊκού πρωτοκόλλου εισέρχονται
ο/η Κοσμήτορας/κοσμητόρισσα, ο/η Πρόεδρος και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Παρακαλείται το ακροατήριο να καθίσει.
O/Η
Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα
της
Σχολής
Θετικών
Επιστημών
κ.
…………………………………………… παρακαλείται να ανέλθει στο βήμα και να απευθύνει χαιρετισμό.
*Ο/Η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα ανέρχεται στο βήμα και απευθύνει χαιρετισμό.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος ………………………… κ. ………………………… παρακαλείται να ανέλθει
στο βήμα και να απευθύνει χαιρετισμό.
*Ο/Η Πρόεδρος ανέρχεται στο βήμα και απευθύνει χαιρετισμό.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Ο/Η …………….………………………………………., κ. ……………………………….., είναι ο/η κύριος/α
ομιλητής/τρια της σημερινής εκδήλωσης και παρακαλείται να ανέλθει στο βήμα και να πάρει
το λόγο.
*Ο/Η …………………… ανέρχεται στο βήμα και εκφωνεί το λόγο.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Στο σημείο αυτό αρχίζει η
Τμήματος…………………………………

τελετή

ορκωμοσίας

των

νέων

πτυχιούχων

του

Σήμερα ορκίζονται ………… απόφοιτοι του Τμήματος …………………….
Η τελετή ορκωμοσίας αποτελείται από δύο μέρη (η σειρά εξαρτάται ανάλογα με το ποιος έχει
το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου): Αρχικά θα ορκιστούν οι απόφοιτοι του Τμήματός που
επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο και στη συνέχεια θα ορκιστούν οι απόφοιτοι που
επιθυμούν να δώσουν διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.
Παρακαλείται το ακροατήριο να εγερθεί για την ορκωμοσία.
Ο/Η απόφοιτος του Τμήματός μας κ. ……………………………. του ……………… και της …………………
έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου «……………» ………… μεταξύ των αποφοίτων που επιθυμούν
να δώσουν θρησκευτικό όρκο.
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Παρακαλείται ο/η κ…………………………….να προσέλθει στο βήμα για την εκφώνηση του
θρησκευτικού όρκου (υπόδειγμα 19, Παράρτημα IV).
Οι υπόλοιποι απόφοιτοι όρθιοι από τη θέση τους ανυψώνουν το δεξί χέρι, κλείνοντας τα τρία
δάκτυλα, επαναλαμβάνουν τον όρκο μεγαλοφώνως και συγχρόνως όλοι, στα διαστήματα της
παύσης του/της εκφωνούντος/εκφωνούσης.
*Ο/Η απόφοιτος/η…………………… έρχεται στο βήμα και εκφωνεί τον θρησκευτικό όρκο.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Ο/Η απόφοιτος του Τμήματός μας ……(Ονοματεπώνυμο)……………………… του ……………. και της
……………….. έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου «……..» ….. (……..) μεταξύ των αποφοίτων που
επιθυμούν να δώσουν διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.
Παρακαλείται ο/η κ………………………. να προσέλθει στο βήμα για την εκφώνηση της
διαβεβαίωσης (υπόδειγμα 20, Παράρτημα IV).
Οι υπόλοιποι απόφοιτοι που εξέφρασαν την ίδια επιθυμία, από τη θέση τους και όρθιοι με το
δεξί χέρι στην καρδιά, επαναλαμβάνουν τη διαβεβαίωση μεγαλοφώνως και όλοι, στα
διαστήματα της παύσης του/της εκφωνούντος/εκφωνούσης.
*Ο/Η απόφοιτος/η…………………… προσέρχεται στο βήμα και εκφωνεί τη διαβεβαίωση.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Παρακαλείται το ακροατήριο να καθίσει.
Το Τμήμα ….……….. αποφάσισε να απονείμει «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και «ΕΠΑΙΝΟΥΣ» σε πτυχιούχους του
Τμήματος με βαθμό πτυχίου πάνω από οκτώ (8 ).
Οι πτυχιούχοι μετά την αναγγελία του ονόματός τους θα προσέρχονται ένας-ένας για την
απονομή των αριστείων και των επαίνων και στη συνέχεια θα επιστρέφουν στη θέση τους.
*Ο/Η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα, ο/η Πρόεδρος και οι εκπρόσωποι του Τμήματος
μεταφέρονται μπροστά από το τραπέζι στο κέντρο της σκηνής.
Αριστείο απονέμεται στους:
-

(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).
(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).
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(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).

Έπαινος απονέμεται στους:
-

(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).
(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).
(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).

Η Κοσμητεία της ΣΘΕ του ΑΠΘ αποφάσισε να απονείμει το Αριστείο "Υπατία" της Επιτροπής
Φύλου και Ισότητας της ΣΘΕ στην κ………………………………………………………………. για τις εξαιρετικές
επιδόσεις της στο Τμήμα ………………………………..Την απονομή θα κάνει ο/η
Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα της Σ.Θ.Ε. κ. …………………………………………………………...
Ακολουθεί η εκφώνηση των ονομάτων όλων των πτυχιούχων και η απονομή των
συγχαρητηρίων από τον/την Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα, τον/την Πρόεδρο και τους καθηγητές
του Τμήματος.
Παρακαλούνται οι νέοι πτυχιούχοι να προσέρχονται ένας – ένας μόλις αναγγέλλεται το όνομά
τους και στη συνέχεια να επιστρέφουν στη θέση τους. Η αποχώρηση όλων από την αίθουσα
θα γίνει μετά την αναγγελία του πέρατος της τελετής.
*Γίνεται εκφώνηση των ονομάτων των πτυχιούχων από την Προϊσταμένη της Γραμματείας του
Τμήματος.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Η Γραμματεία του Τμήματος………………… συγχαίρει τους νέους πτυχιούχους και τους εύχεται
καλή σταδιοδρομία. Παρακαλούνται όλοι οι πτυχιούχοι μετά τη λήξη της τελετής να
προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να υπογράψουν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.
Κυρίες και κύριοι,
στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του
Τμήματος………………… Εκ μέρους των παραγόντων της εκδήλωσης σας ευχαριστώ όλους για την
παρουσία σας στη σημερινή τελετή.
* Ακολουθεί αναμνηστική φωτογραφία των νέων πτυχιούχων με τις Πανεπιστημιακές Αρχές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
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Τελετουργικό Ορκωμοσίας αποφοίτων και αναγόρευση διδακτόρων των Τμημάτων της
Σ.Θ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΘΕ
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Κυρίες και Κύριοι,
Καλημέρα/Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι…………………………………… και ως Προϊσταμένη της
Γραμματείας του Τμήματος …………………… σας καλωσορίζω στην αναγόρευση διδακτόρων και
στην τελετή ορκωμοσίας των νέων πτυχιούχων του Τμήματος ……………………………………….., οι
οποίες πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Στο χώρο αυτό είμαστε όλοι φιλοξενούμενοι και οφείλουμε να δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό
και το επίπεδο πολιτισμού μας, ώστε η επίσημη τελετή της ορκωμοσίας να αποτελέσει μια
εκδήλωση που να ανταποκρίνεται στο ακαδημαϊκό πνεύμα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να
απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα και σας επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η
χρήση κανενός είδους ηχητικού μέσου και πλαστικού κομφετί κατά τη διάρκεια της τελετής.

Παρακαλείται το ακροατήριο να εγερθεί.
Έχω την τιμή να αναγγείλω στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης την είσοδο με ακαδημαϊκή τάξη:
-

Του/της
Πρύτανη
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
κ……………………………….., Καθηγητή του Τμήματος …………………….
- του/της
Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας
της
Σχολής
Θετικών
Επιστημών
κ……………………………………………., Καθηγητή του Τμήματος ……………………,
- του/της
Πρόεδρου
του
Τμήματος
……………………….
Καθηγητή/τριας
κ.
………………………………
και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ………………………………..
-

(Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα)
(Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα
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*Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ονομάτων του ακαδημαϊκού πρωτοκόλλου εισέρχονται
ο/η Πρύτανης, ο/η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα, ο/η Πρόεδρος και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
Παρακαλείται το ακροατήριο να καθίσει.
Ο/Η Πρύτανης κ. ………………………………………………………….. παρακαλείται να ανέλθει στο βήμα
και να απευθύνει χαιρετισμό.
*Ο/Η Πρύτανης ανέρχεται στο βήμα και απευθύνει χαιρετισμό.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Παρακαλείται ο/η Πρόεδρος του Τμήματος ………………………………….. κ. …………………………………….
να ανέλθει στο βήμα για την έναρξη της τελετής αναγόρευσης των διδακτόρων του Τμήματος.
*Ο/Η Πρόεδρος ανέρχεται στο βήμα για την αναγόρευση.

κ. Πρόεδρος:
Ο/Η/Οι υποψήφιος/α/οι διδάκτορας/ες …………(Ονοματεπώνυμο)……… του ……………………… και
της …………………… Πτυχιούχος του Τμήματος …………………………………. του …………………………..
Πανεπιστημίου …………………………………….
Συνέταξε/αν διατριβήν/ας, ής η επιγραφή/αί:
-

Του/της πρώτου/ης………………………….(Τίτλος διατριβής)………………………………………

-

Του/της δεύτερου/ας………………………….(Τίτλος διατριβής)…………………………………….

-

…

-

…

ήπερ τη αναγνούση εξεταστική επιτροπή εμμελώς έχειν/έχουν έδοξεν/έδοξαν, υπέστη
δ΄ευδοκίμως τας διδακτορικάς εξετάσεις. Ερωτώ ούν το Τμήμα εί ταύθ΄ ικανά ποιούμενον/οι
τεκμήρια της του/της/των υποψηφίου/ας/ων επιστημονικής παιδείας, δοκιμάζει
αυτόν/ην/ους εις τους διδάκτορας του Τμήματος ……………………….. της Σχολής Θετικών
Επιστημών…...
*Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κάνουν νεύμα πως ΝΑΙ συμφωνούν
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…… Ερωτώ δε και τον/την Πρύτανιν, εί τη του Τμήματος συναινεί γνώμη.
* Ο/Η Πρύτανης κάνει νεύμα πως ΝΑΙ συμφωνεί.

Καθομολόγησον δή, άπερ ο Νόμος δημοσία καθομολογείν κελεύει τους το διδακτορικόν
μετιόντας αξίωμα.
Παρακαλείται ο/η κ…………………………………………να προσέλθει στο βήμα για την εκφώνηση της
καθομολόγησης (υπόδειγμα 21, Παράρτημα IV)
* Ο/Η διδάκτορας εκφωνεί την καθομολόγηση.
κ. Πρόεδρος:
Επειδήπερ ού μόνον έν ταις ειθισμέναις δοκιμασίαις της σεαυτού επιστήμης έλεγχον παρέσχες
σαφέστατον, αλλά και την διατριβήν ην φιλοπονήσας προσήνεγκας τω Τμήματι …………………..
της Σχολής Θετικών Επιστημών, άξιον/ας/ους απέφηνας σε αυτόν/ην/ους του διδακτορικού
αξιώματος, καπί τούτοις η μεν εξεταστική επιτροπή εδοκίμασέν σε κατά τα νόμιμα, το δε
Τμήμα και ο Πρύτανης της ταύτης δοκιμασίας επένευσεν, διά ταύτα εγώ, ο ………………………
καθηγητής του Τομέως ……………………………………., νύν δε του Τμήματος ……………………… της
Σχολής Θετικών Επιστημών Πρόεδρος, χρώμενος τη δυνάμει, ήν παρά των πανεπιστημιακών
νόμων και του Τμήματος έχω λαβών, σε
τον/την (τους) ………………………….
Υποψήφιον/α/ους όντα της εν τω Τμήματι …………………….. διδακτορίας, διδάκτορα/ες του
Τμήματος αυτού δημοσία αναγορεύω και πάσας σοι απονέμω τάς προνομίας, τάς εν τω
πανεπιστημιακώ τούτω αξιώματι παρεπομένας, συνθιασώτην δε και εταίρον προσαγορεύων,
της επιστήμης φιλοτίμως διά παντός του βίου αντέχεσθαι παραινώ.

Παρακαλείται ο/η/οι κ. ………………………… να δεχτεί/ούν τα συγχαρητήρια από τις
πανεπιστημιακές αρχές.
*Ο/Η/Οι διδάκτορας/ες προχωρούν προς τις πανεπιστημιακές αρχές και δέχονται τα
συγχαρητήρια.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο/η Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.
…………………………………. τον οποίο και ευχαριστούμε για την παρουσία του/της στην τελετή.
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Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Παρακαλείται το ακροατήριο να καθίσει.
O/Η
Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα
της
Σχολής
Θετικών
Επιστημών
κ.
…………………………………………… παρακαλείται να ανέλθει στο βήμα και να απευθύνει χαιρετισμό.
*Ο/Η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα ανέρχεται στο βήμα και απευθύνει χαιρετισμό.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος ………………………… κ. ………………………… παρακαλείται να ανέλθει
στο βήμα και να απευθύνει χαιρετισμό.
*Ο/Η Πρόεδρος ανέρχεται στο βήμα και απευθύνει χαιρετισμό.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Ο/Η …………….………………………………………., κ. ……………………………….., είναι ο/η κύριος/α
ομιλητής/τρια της σημερινής εκδήλωσης και παρακαλείται να ανέλθει στο βήμα και να πάρει
το λόγο.
*Ο/Η …………………… ανέρχεται στο βήμα και εκφωνεί το λόγο.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Στο σημείο αυτό αρχίζει η
Τμήματος…………………………………

τελετή

ορκωμοσίας

των

νέων

πτυχιούχων

του

Σήμερα ορκίζονται ………… απόφοιτοι του Τμήματος …………………….
Η τελετή ορκωμοσίας αποτελείται από δύο μέρη (η σειρά εξαρτάται ανάλογα με το ποιος έχει
το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου): Αρχικά θα ορκιστούν οι απόφοιτοι του Τμήματός που
επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο και στη συνέχεια θα ορκιστούν οι απόφοιτοι που
επιθυμούν να δώσουν διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.
Παρακαλείται το ακροατήριο να εγερθεί για την ορκωμοσία.
Ο/Η απόφοιτος του Τμήματός μας κ. ……………………………. του ……………… και της …………………
έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου «……………» ………… μεταξύ των αποφοίτων που επιθυμούν
να δώσουν θρησκευτικό όρκο.
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Παρακαλείται ο/η κ…………………………….να προσέλθει στο βήμα για την εκφώνηση του
θρησκευτικού όρκου (υπόδειγμα 19, Παράρτημα IV).
Οι υπόλοιποι απόφοιτοι όρθιοι από τη θέση τους ανυψώνουν το δεξί χέρι, κλείνοντας τα τρία
δάκτυλα, επαναλαμβάνουν τον όρκο μεγαλοφώνως και συγχρόνως όλοι, στα διαστήματα της
παύσης του/της εκφωνούντος/εκφωνούσης.
*Ο/Η απόφοιτος/η…………………… έρχεται στο βήμα και εκφωνεί τον θρησκευτικό όρκο.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Ο/Η απόφοιτος του Τμήματός μας ……(Ονοματεπώνυμο)……………………… του ……………. και της
……………….. έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου «……..» ….. (……..) μεταξύ των αποφοίτων που
επιθυμούν να δώσουν διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.
Παρακαλείται ο/η κ………………………. να προσέλθει στο βήμα για την εκφώνηση της
διαβεβαίωσης (υπόδειγμα 20, Παράρτημα IV).
Οι υπόλοιποι απόφοιτοι που εξέφρασαν την ίδια επιθυμία, από τη θέση τους και όρθιοι με το
δεξί χέρι στην καρδιά, επαναλαμβάνουν τη διαβεβαίωση μεγαλοφώνως και όλοι, στα
διαστήματα της παύσης του/της εκφωνούντος/εκφωνούσης.
*Ο/Η απόφοιτος/η…………………… προσέρχεται στο βήμα και εκφωνεί τη διαβεβαίωση.
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Παρακαλείται το ακροατήριο να καθίσει.
Το Τμήμα ….……….. αποφάσισε να απονείμει «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και «ΕΠΑΙΝΟΥΣ» σε πτυχιούχους του
Τμήματος με βαθμό πτυχίου πάνω από οκτώ (8 ).
Οι πτυχιούχοι μετά την αναγγελία του ονόματός τους θα προσέρχονται ένας-ένας για την
απονομή των αριστείων και των επαίνων και στη συνέχεια θα επιστρέφουν στη θέση τους.
*Ο/Η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα, ο/η Πρόεδρος και οι εκπρόσωποι του Τμήματος
μεταφέρονται μπροστά από το τραπέζι στο κέντρο της σκηνής.
Αριστείο απονέμεται στους:
-

(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).
(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).
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(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).

Έπαινος απονέμεται στους:
-

(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).
(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).
(Ονοματεπώνυμο) του ……………………. και της ………………………. με βαθμό πτυχίου
«……………………………» (…….).

Η Κοσμητεία της ΣΘΕ του ΑΠΘ αποφάσισε να απονείμει το Αριστείο "Υπατία" της Επιτροπής
Φύλου και Ισότητας της ΣΘΕ στην κ………………………………………………………………. για τις εξαιρετικές
επιδόσεις της στο Τμήμα ………………………………..Την απονομή θα κάνει ο/η
Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα της Σ.Θ.Ε. κ. ……………………………………………………..
Ακολουθεί η εκφώνηση των ονομάτων όλων των πτυχιούχων και η απονομή των
συγχαρητηρίων από τον/την Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα, τον/την Πρόεδρο και τους καθηγητές
του Τμήματος.
Παρακαλούνται οι νέοι πτυχιούχοι να προσέρχονται ένας – ένας μόλις αναγγέλλεται το όνομά
τους και στη συνέχεια να επιστρέφουν στη θέση τους. Η αποχώρηση όλων από την αίθουσα
θα γίνει μετά την αναγγελία του πέρατος της τελετής.
*Γίνεται εκφώνηση των ονομάτων των πτυχιούχων από την Προϊσταμένη της Γραμματείας του
Τμήματος.

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Η Γραμματεία του Τμήματος………………… συγχαίρει τους νέους πτυχιούχους και τους εύχεται
καλή σταδιοδρομία. Παρακαλούνται όλοι οι πτυχιούχοι μετά τη λήξη της τελετής να
προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να υπογράψουν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.
Κυρίες και κύριοι,
στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος……………
Εκ μέρους των παραγόντων της εκδήλωσης σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας στη
σημερινή τελετή.
* Ακολουθεί αναμνηστική φωτογραφία των νέων πτυχιούχων με τις Πανεπιστημιακές Αρχές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
(ΟΛΟΙ)
Του πτυχίου της Σχολής Θετικών Επιστημών αξιωθέντες, /
όρκον ομνύομεν πρό του/της Κοσμήτορος και του/της Προέδρου του Τμήματος ……/
και πίστιν καθομολογούμεν τήνδε. /
Από του ιερού περιβόλου /
του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενοι /
κατ΄ επιστήμην βιοσώμεθα /
ασκούντες ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. /
Ούτω χρησίμους εαυτούς καταστήσομεν /
προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής /
και εν πάση ανθρώπων κοινωνία /
αεί πρός ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσομεν /
βαίνοντες εν ευθεία του βίου οδώ /
προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέποντες /
και τον βίον ανυψούντες /
εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας./
Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντες είη ημίν /
συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων /
ο Θεός βοηθός εν τω βίω.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
(ΑΝΔΡΑΣ)

Του πτυχίου της Σχολής Θετικών Επιστημών αξιωθείς, /
όρκον ομνύω προ του/της Κοσμήτορος και του/της Προέδρου του Τμήματος .........../
και πίστιν καθομολογώ τήνδε. /
Από του ιερού περιβόλου /
του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενος /
κατ΄ επιστήμην βιόσωμαι /
ασκών ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. /
Ούτω χρησίμων εμαυτό καταστήσω /
προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής /
και εν πάση ανθρώπων κοινωνία /
αεί πρός ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω /
βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ /
προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπων /
και τον βίον ανυψών /
εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας./
Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοί /
συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων /
ο Θεός εν τω βίω βοηθός.

Α.Π.Θ■ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ■ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ■54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■e-mail: info@sci.auth.gr ■www.sci.auth.gr

95

Κοσμητεία Σ.Θ.Ε.

Οδηγός διοικητικών διαδικασιών

2021-2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
(ΓΥΝΑΙΚΑ)

Του πτυχίου της Σχολής Θετικών Επιστημών αξιωθείσα, /
όρκον ομνύω πρό του/της Κοσμήτορος και του/της Προέδρου του Τμήματος ………../
και πίστιν καθομολογώ τήνδε. /
Από του ιερού περιβόλου /
του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενη /
κατ΄ επιστήμην βιόσωμαι /
ασκούσα ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. /
Ούτω χρησίμων εμαυτό καταστήσω /
προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής /
και εν πάση ανθρώπων κοινωνία /
αεί πρός ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω /
βαίνουσα εν ευθεία του βίου οδώ /
προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπουσα /
και τον βίον ανυψούσα /
εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας./
Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοί /
συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων /
ο Θεός εν τω βίω βοηθός.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
(ΟΛΟΙ)

Του πτυχίου της Σχολής Θετικών Επιστημών αξιωθέντες, /
διαβεβαιούμεν επί τη τιμή και συνειδήσει ημών πρό του/της Κοσμήτορος
και του/της Προέδρου του Τμήματος …………………/
και πίστιν καθομολογούμεν τήνδε. /
Από του ιερού περιβόλου /
του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενοι /
κατ΄ επιστήμην βιοσώμεθα /
ασκούντες ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. /
Ούτω, χρησίμους εαυτούς καταστήσομεν /
προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής /
και εν πάση ανθρώπων κοινωνία /
αεί πρός ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσομεν /
βαίνοντες εν ευθεία του βίου οδώ /
προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέποντες /
και τον βίον ανυψούντες /
εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας./
Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντες είη ημίν /
εν τω βίω βοηθός/
η ευλογία των εμών καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
(ΑΝΔΡΑΣ)
Του πτυχίου της Σχολής Θετικών Επιστημών αξιωθείς, /
διαβεβαιώ επί τη τιμή και συνειδήσει μου πρό του/της Κοσμήτορος
και του/της Προέδρου του Τμήματος …………………./
και πίστιν καθομολογώ τήνδε. /
Από του ιερού περιβόλου /
του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενος /
κατ΄ επιστήμην βιόσωμαι /
ασκώ ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. /
Ούτω, χρήσιμον εμαυτόν καταστήσω /
προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής /
και εν πάση ανθρώπων κοινωνία /
αεί πρός ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω /
βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ /
προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπων /
και τον βίον ανυψών /
εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας./
Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοι /
εν τω βίω βοηθός/
η ευλογία των εμών καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
(ΓΥΝΑΙΚΑ)
Του πτυχίου της Σχολής Θετικών Επιστημών αξιωθείσα, /
διαβεβαιώ επί τη τιμή και συνειδήσει μου πρό του/της Κοσμήτορος
και του/της Προέδρου του Τμήματος ………………….. /
και πίστιν καθομολογώ τήνδε. /
Από του ιερού περιβόλου /
του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενη /
κατ΄ επιστήμην βιόσωμαι /
ασκούσα ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. /
Ούτω, χρήσιμην εμαυτήν καταστήσω /
προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής /
και εν πάση ανθρώπων κοινωνία /
αεί πρός ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω /
βαίνουσα εν ευθεία του βίου οδώ /
προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπουσα /
και τον βίον ανυψούσα /
εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας./
Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούση είη μοι /
εν τω βίω βοηθός/
η ευλογία των εμών καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ
(ΟΛΟΙ)
Έπειδή το Τμήμα ……………………… της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πρυτάνεως επινεύοντος, εις τους εαυτού διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι
ημάς, αυτώ τε και τη Πρυτανεία δημοσία πίστιν δίδομεν τήνδε:
Της μεν επιστήμης ως οιόν τε μάλιστα εν τω βίω επιμελήσεσθαι, κ’απί το
τελειότερον αυτήν προαγαγείν και αγλαϊσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ
χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ ή κενού κλέους θήρα, αλλ’εφ’ώ αν της
θείας αληθείας το φώς, προσωτέρω διαχεόμενον, αεί πλείοσιν επαυγάζη,
παν δε ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη εις ευσέβειαν οίσειν και κόσμον
ηθών και σεμνότητα τρόπων, μηδέ της των άλλων διδασκαλίας συν
αβελτηρία κατεπιχειρήσειν ποτέ, κενοσόφως περπερευόμενοι, και τα
εκείνοις δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενοι, μηδ’εθελήσειν ταναντία
ων αυτοί γιγνώσκομεν διδάσκειν μηδέ καπηλεύειν την επιστήμην και το
αξίωμα του των Μουσών θιασώτου αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία.
Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούσι είημεν ημίν τόν Θεόν αρωγόν
κτήσασθαι εν τω βίω.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ
(ΑΝΔΡΑΣ)
Έπειδή το Τμήμα ……………………. της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πρυτάνεως επινεύοντος, εις τους εαυτού διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με,
αυτώ τε και τη Πρυτανεία δημοσία πίστιν δίδωμι τήνδε:
Της μεν επιστήμης ως οιόν τε μάλιστα εν τω βίω επιμελήσεσθαι, κ’απί το
τελειότερον αυτήν προαγαγείν και αγλαϊσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ
χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ ή κενού κλέους θήρα, αλλ’εφ’ώ αν της
θείας αληθείας το φώς, προσωτέρω διαχεόμενον, αεί πλείοσιν επαυγάζη,
παν δε ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη εις ευσέβειαν οίσειν και κόσμον
ηθών και σεμνότητα τρόπων, μηδέ της των άλλων διδασκαλίας συν
αβελτηρία κατεπιχειρήσειν ποτέ, κενοσόφως περπερευόμενος, και τα
εκείνοις δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενος, μηδ’εθελήσειν ταναντία
ων αυτοί γιγνώσκω διδάσκειν μηδέ καπηλεύειν την επιστήμην και το
αξίωμα του των Μουσών θιασώτου αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία.
Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοι τόν Θεόν αρωγόν κτήσασθαι εν
τω βίω.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ
(ΓΥΝΑΙΚΑ)
Έπειδή το Τμήμα ………………………. της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πρυτάνεως επινεύοντος, εις τους εαυτού διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με,
αυτώ τε και τη Πρυτανεία δημοσία πίστιν δίδωμι τήνδε:
Της μεν επιστήμης ως οιόν τε μάλιστα εν τω βίω επιμελήσεσθαι, κ’απί το
τελειότερον αυτήν προαγαγείν και αγλαϊσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ
χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ ή κενού κλέους θήρα, αλλ’ εφ’ώ αν της
θείας αληθείας το φώς, προσωτέρω διαχεόμενον, αεί πλείοσιν επαυγάζη,
παν δε ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη εις ευσέβειαν οίσειν και κόσμον
ηθών και σεμνότητα τρόπων, μηδέ της των άλλων διδασκαλίας συν
αβελτηρία κατεπιχειρήσειν ποτέ, κενοσόφως περπερευόμενη, και τα
εκείνοις δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενη, μηδ’εθελήσειν ταναντία
ων αυτοί γιγνώσκω διδάσκειν μηδέ καπηλεύειν την επιστήμην και το
αξίωμα του των Μουσών θιασώτου αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία.
Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοι τόν Θεόν αρωγόν κτήσασθαι
εν τω βίω.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 22
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Κοσμήτορα
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
με θητεία από …………….. έως ………………
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
______________________________________________________

Ο/Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α’) όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 96 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111, τ΄ Α, 12-6-2020),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 482/2021,
3. Την Υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ. Β’ 15-9-2017) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την Υπουργική απόφαση αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’, 22-6-2020),
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 60944/Ζ1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358, τ. Β', 3-6-2021),
6. Την Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. αριθμ. ………….. (ΦΕΚ ……………) με την οποία
διαπιστώθηκε ότι ως Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. εκλέχθηκε ο/η ……………………..
του ………………………., ……………………………… του Τμήματος……………………., με θητεία από
…………………………………………..έως …………………………………,
7. Το έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης του Α.Π.Θ. αριθμ. ……………………………….

προκηρύσσει
εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., με θητεία
τριών (3) ετών από ………………………………….. έως και ………………………………...
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η ………………………………………. και σε
περίπτωση που θα χρειαστούν επαναληπτικές ψηφοφορίες ορίζονται η επόμενη ημέρα,
…………………………………………………. και η μεθεπόμενη ημέρα, …………………………………………. Οι
εκλογές θα πραγματοποιηθούν από τις ……………….. έως τις ……………… μέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση του/της Κοσμήτορα/ρισσας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να
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υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αυτοπροσώπως (ή μέσω εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών ή ηλεκτρονικά
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 22
(με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής) μέσω του PAPAYROS ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@sci.auth.gr μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, μέχρι και την ………………………… και
ώρα …………………………………………….
Ο/Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- Γραφείο Πρυτανείας
- Γραμματεία Συγκλήτου
- Τμήμα Διοίκησης
- Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
- Μέλη ΔΕΠ της Σ.Θ.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και σε
αυτή της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Επώνυμο………………………………..
Όνομα…………………………………….
Βαθμίδα.……………………………......
Τμήμα……………………………………..
Τομέας……………………………………
……………………………………………….
Τηλέφωνο………………………………
e-mail:…………………………………….

Θέμα: «Υποβολή υποψηφιότητας
για τη θέση του Κοσμήτορα της
Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ., για τριετή θητεία
από ……….. έως ……………..»

ΠΡΟΣ
Τον/Την Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα της
Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη

Αξιότιμε/η κ. Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα,
Με το παρόν σας υποβάλλω την
υποψηφιότητά μου για τη θέση του
Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ., στις
εκλογές της …………………., σύμφωνα με την
προκήρυξη αριθμ. …………………….. και τις
διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Θεσσαλονίκη,………………………..

Με τιμή,

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

Συνημμένα
-Υπεύθυνη δήλωση
Α.Π.Θ■ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ■ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ■54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ■e-mail: info@sci.auth.gr ■www.sci.auth.gr

106

Κοσμητεία Σ.Θ.Ε.

Οδηγός διοικητικών διαδικασιών

2021-2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
-

Είμαι μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης.
Δεν αποχωρώ από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θητείας (1-9-20… έως 31-8-20…).
Δεν έχω εκλεγεί στη θέση του Κοσμήτορα για δύο (2) συνεχόμενες θητείες και έως δύο (2) θητείες συνολικά.
Σε περίπτωση εκλογής μου δεν θα κατέχω το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου
Α.Ε.Ι.

(4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ………

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.Ε.)-ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)
για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών
Θεσσαλονίκη, ……………

______________

________________________________________
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, …….. και ώρα…... συνήλθε στην αίθουσα ……… η
πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) –η οποία λογίζεται ως Ο.Δ.Ε. (Όργανο
Διενέργειας Εκλογών), σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020), που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ………………… Πράξη
του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ (ΑΔΑ:…….).
Παρόντες είναι οι κ.κ.……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. είναι ο/η κ. …………………………………………………………………………………………
ως …………………………………………………………………………………………………………………………………………,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017.

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με
ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Τα μέλη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζουν ως
Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για
την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών τον/την………………………….
(ονοματεπώνυμο/ιδιότητα)………………………., σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’
αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020).

ΘΕΜΑ 2ο: Ανακήρυξη υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, για τη θέση του Κοσμήτορα
της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Τα μέλη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017), όπως ισχύουν
2. Την αριθ. 77561/Ζ1/22-6-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020)
3. Την Υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ. Β’ 15-9-2017) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
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4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ………………………. «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη
Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. με θητεία από …………….. έως και
……………….. και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» (ΑΔΑ: …………………………………..)
5. Τις αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων αριθμ. …………………………,
…………………………………….., ………………………………………………
ανακηρύσσουν, έπειτα από εξέταση της εκλογιμότητας, υποψήφιο/α/ους για τη θέση
του/της Κοσμήτορα/ρισσας τον/την/τους κ.κ.………………………………………………………………………
Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων ή συνδρομής κωλυμάτων σε
υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του
νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα
επ’ αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους
αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του
Ιδρύματος μέσα στην ίδια προθεσμία.
Η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του
Ιδρύματος, και θα τοιχοκολληθεί στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Κτιρίου
Διοίκησης.
Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε. στον Κοσμήτορα της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σ.Θ.Ε.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1.

2.
3.
4.
5.

➢ Το παρόν υπόδειγμα βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του Α.Π.Θ.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ___________202__
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος ______________________

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481)

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, _____________________ και ώρα _______, στην αίθουσα
____________ η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ως Όργανο Διενέργειας
Εκλογών (ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους:
________________________________________________,
(ονοματεπώνυμο)
________________________________________________,
(ονοματεπώνυμο)
________________________________________________,
(ονοματεπώνυμο)
________________________________________________,
(ονοματεπώνυμο)
________________________________________________,
(ονοματεπώνυμο)

______________________________,
(ιδιότητα)
______________________________,
(ιδιότητα)
______________________________,
(ιδιότητα)
______________________________,
(ιδιότητα)
______________________________,
(ιδιότητα)

βεβαιώνει ότι διενεργήθηκε η ψηφοφορία στις ανωτέρω εκλογές, στις οποίες:
(α) ήταν εγγεγραμμένοι εκλογείς που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν: __________
(αριθμός)

(β) ψήφισαν _________
(αριθμός)

Αναλυτικός ονομαστικός κατάλογος ψηφισάντων προσαρτάται στο παρόν όπως
εκτυπώθηκε (print out) από το σύστημα.
(γ) στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν __________ λευκά ψηφοδέλτια.
(αριθμός)

και __________ έγκυρα με ψήφο ψηφοδέλτια.
(αριθμός)

Συνολικά:

__________ έγκυρα με ψήφο και λευκά ψηφοδέλτια.2
(αριθμός)

2

Ο συνολικός αριθμός (το άθροισμα) των εγκύρων με ψήφο και λευκών ψηφοδελτίων θα πρέπει να
συμπίπτει με τον αριθμό των ψηφισάντων (τον αριθμό δηλαδή αυτών που ψήφισαν).
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(δ) έλαβον:

___________________________________________: ________ ψήφους.
(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
___________________________________________: ________ ψήφους.
(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
Σύνολο: ________ ψήφοι.3

Επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας δεν κατατέθηκαν / κατατέθηκαν οι εξής ενστάσεις
(διαγράψτε το μη σχετικό):
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε η συνημμένη στο παρόν ΕΝΣΤΑΣΗ 1 (επισυνάψτε την στο
πρωτότυπο όπως σας υποβλήθηκε), επί της οποίας εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση του
ΟΔΕ:
…
Επίσης, υποβλήθηκε η συνημμένη στο παρόν ΕΝΣΤΑΣΗ 2 (επισυνάψτε την στο
πρωτότυπο όπως σας υποβλήθηκε), επί της οποίας εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση του
ΟΔΕ:
…
Η διαδικασία κύλησε ομαλά και δεν διαπιστώθηκε κανένα περιστατικό άξιο μνείας.
ή
Κατά την διαδικασία διαπιστώθηκαν τα εξής: …
Η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή- Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ)
___________________________________________ (Πρόεδρος ΚΕΕ)
[ονοματεπώνυμο]
________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]
________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]
________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]
________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

_____________
[υπογραφή]
______________
[υπογραφή]
______________
[υπογραφή]
______________
[υπογραφή]
______________
[υπογραφή]

➢ Το παρόν υπόδειγμα βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του Α.Π.Θ.

3

Ο συνολικός αριθμός των ψήφων (το άθροισμα των ψήφων) που έλαβαν οι υποψήφιοι θα πρέπει να
συμπίπτει με τον αριθμό των εγκύρων με ψήφο ψηφοδελτίων.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ …………………….. 202…
για την ανάδειξη Κοσμήτορα
της Σχολής Θετικών Επιστημών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481)

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, _____________________________ και ώρα _______,4 στην
αίθουσα_____________ η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ως Όργανο
Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους:
_____________________________________________, ________________________,5
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
_____________________________________________, ________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
_____________________________________________, ________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)

βεβαιώνει ότι, μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη του Πρακτικού
Καταμέτρησης Ψήφων (το οποίο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο),

στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν ______ (αριθμός) έγκυρα με ψήφο ψηφοδέλτια, εκ
των οποίων έλαβον κατά σειρά κατάταξης:
1.

________________________________________________: ________ ψήφους.
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

2.

________________________________________________: ________ ψήφους.
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

Κατά συνέπεια, εκλέγεται ο/η_________________________________________________
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

4

Το Πρακτικό αυτό συντάσσεται μετά την κατάρτιση του Πρακτικού Καταμέτρησης Ψήφων.
Αναφέρονται τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που διενήργησαν τις εκλογές, ανεξάρτητα αν ήταν
τακτικά ή στο μεταξύ αντικαταστάθηκαν από αναπληρωματικά.
5
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Η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει να προβεί στην άμεση
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) - Όργανο Διενέργειας Εκλογών
(ΟΔΕ)
___________________________________________ (Πρόεδρος ΚΕΕ)
[ονοματεπώνυμο]

_____________
[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

______________
[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

______________
[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

______________
[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

______________
[υπογραφή]

➢ Το παρόν υπόδειγμα βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του Α.Π.Θ.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος………………………….της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
με θητεία από …………….. έως και ………………
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
______________________________________________________

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α’) όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 97 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111, τ΄ Α, 12-6-2020),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021,
3. Την Υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ. Β’ 15-9-2017) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την Υπουργική απόφαση αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’, 22-6-2020),
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 60944/Ζ1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358, τ. Β', 3-6-2021),
6. Την Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. αριθμ. ………….. (ΦΕΚ ……………) με την οποία
διαπιστώθηκε ότι ως Πρόεδρος του Τμήματος………………………. της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
εκλέχθηκε ο/η …………………….. του ………………………., ………………………………, με θητεία από
…………………………………………..έως …………………………………,
7. Την Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. αριθμ. ………….. (ΦΕΚ ……………) με την οποία
διαπιστώθηκε ότι ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος………………………. της Σ.Θ.Ε.
του Α.Π.Θ. εκλέχθηκε ο/η …………………….. του ………………………., ………………………………, με
θητεία από …………………………………………..έως …………………………………,
8. Το έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης του Α.Π.Θ. αριθμ. ……………………………….

προκηρύσσει
εκλογές
για
την
ανάδειξη
Προέδρου
και
Αναπληρωτή
Προέδρου
του
Τμήματος………………………… της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., με διετή θητεία από
………………………………….. έως ………………………………...
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η ………………………………………. και σε
περίπτωση που θα χρειαστούν επαναληπτικές ψηφοφορίες ορίζονται η επόμενη ημέρα,
…………………………………………………. και η μεθεπόμενη ημέρα, …………………………………………. Οι
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εκλογές θα πραγματοποιηθούν από τις ……………….. έως τις ……………… μέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση του/της Προέδρου ή του/της
Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τμήματος……………………… της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την
υποψηφιότητά τους αυτοπροσώπως (ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στη
Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών ή ηλεκτρονικά (με τη χρήση
ψηφιακής υπογραφής) μέσω του PAPYROS ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sci.auth.gr
μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, μέχρι και την ………………………… και ώρα
…………………………………………….
Ο/Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- Γραφείο Πρυτανείας
- Γραμματεία Συγκλήτου
- Τμήμα Διοίκησης
- Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
- Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ………………….

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και σε
αυτή της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ

Επώνυμο………………………………..
Όνομα…………………………………….
Βαθμίδα.……………………………......
Τμήμα……………………………………..
Τομέας……………………………………
……………………………………………….
Τηλέφωνο………………………………
e-mail:…………………………………….

Τον/Την Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα της
Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
κ. ………………………………………………

Θέμα: «Υποβολή υποψηφιότητας
για τη θέση του Προέδρου/Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος ………..…………..
της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. για διετή θητεία από
……………. έως …………»

Θεσσαλονίκη,………………………..

Θεσσαλονίκη

Αξιότιμε/η κ. Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα,
Με το παρόν σας υποβάλλω την
υποψηφιότητά μου για τη θέση του
Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος………………………… της Σ.Θ.Ε. του
Α.Π.Θ., στις εκλογές της ………………………….,
σύμφωνα
με
την
προκήρυξη
αριθμ……………………….. και τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Με τιμή,

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

Συνημμένα
-Υπεύθυνη δήλωση
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
-

Είμαι μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης.
Δεν αποχωρώ από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θητείας (1-09-20… έως 31-8-20…).
Δεν έχω εκλεγεί στη θέση του Προέδρου για δύο (2) συνεχόμενες θητείες τα τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά
έτη (201…-201… έως και 201…-201…) και για τέσσερις (4) θητείες συνολικά.(παραλείπεται στην
περίπτωση υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου)
Σε περίπτωση εκλογής μου δεν θα κατέχω το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου
Α.Ε.Ι.

(4)
Ημερομηνία:
……….20……
Ο – Η Δηλ………
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.Ε.)-ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος …………………….
Θεσσαλονίκη, ……………

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, …….. και ώρα…... συνήλθε στην αίθουσα ……… η τριμελής
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) –η οποία λογίζεται ως Ο.Δ.Ε. (Όργανο Διενέργειας
Εκλογών) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ
2481/τ.Β΄/22-6-2020), που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. …………………….. Πράξη του
Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ (ΑΔΑ:…………………).
Παρόντες είναι οι κ.κ.
………………………………………………………………………………………, …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………, ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………, …………………………………………………………..
Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. είναι ο/η κ. ………………………………………………………………………………………………… ως
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017.

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική
ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ……………….
Τα μέλη της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζουν ως Διαχειριστή για τη
διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου
και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος …………………………….. τον/την………………………….
(ονοματεπώνυμο/ιδιότητα)………………………., σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.
77561/Ζ1/22-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020).

ΘΕΜΑ 2ο: Ανακήρυξη υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, για τη θέση Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος …………………………………..
Τα μέλη της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017), όπως ισχύουν
2. Την αριθ. 77561/Ζ1/22-6-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020)
3. Την Υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ. Β’ 15-9-2017) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
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4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ……………………… «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου &
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ………………… του Α.Π.Θ. με θητεία από ………………. έως
………………. και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» (ΑΔΑ: ……………………..)
5. Τις αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων αριθμ. …………………………………………………..,
ανακηρύσσουν, έπειτα από εξέταση της εκλογιμότητας, υποψήφιο/ους κατ΄ αλφαβητική σειρά
για τη θέση του/της Προέδρου τον/την/τους κ.κ.
1. .………………………………………………………………………………….…
2. ……………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………….
και για τη θέση του/της Αναπληρωτή/τριας Προέδρου τον/την/τους
1. …………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………….
Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων ή συνδρομής κωλυμάτων σε υποψηφίους
που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του νόμου κατά την
ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτών το αργότερο μέσα σε μία
(1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων
και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος μέσα στην ίδια προθεσμία.
Η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του
Ιδρύματος, και θα τοιχοκολληθεί στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης.
Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε. στον Κοσμήτορα της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σ.Θ.Ε.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος ……………………… του Α.Π.Θ.
Ο Πρόεδρος
1.

Τα μέλη
2.
3.

➢ Το παρόν υπόδειγμα βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του Α.Π.Θ.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ …………………………………….
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος ______________________

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481)

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, …………………………… και ώρα _______, στην αίθουσα ____________
η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ),
αποτελούμενο από τους:
________________________________________________, ______________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
________________________________________________, ______________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
________________________________________________, ______________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)

βεβαιώνει ότι διενεργήθηκε η ψηφοφορία στις ανωτέρω εκλογές, στις οποίες:
Για την ανάδειξη Προέδρου
(α) ήταν εγγεγραμμένοι εκλογείς που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν: __________
(αριθμός)

(β) ψήφισαν _________
(αριθμός)

Αναλυτικός ονομαστικός κατάλογος ψηφισάντων προσαρτάται στο παρόν όπως εκτυπώθηκε
(print out) από το σύστημα.
(γ) στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν __________ λευκά ψηφοδέλτια.
(αριθμός)

και __________ έγκυρα με ψήφο ψηφοδέλτια.
(αριθμός)

Συνολικά:

__________ έγκυρα με ψήφο και λευκά ψηφοδέλτια.6
(αριθμός

6

Ο συνολικός αριθμός (το άθροισμα) των εγκύρων με ψήφο και λευκών ψηφοδελτίων θα πρέπει να συμπίπτει με
τον αριθμό των ψηφισάντων (τον αριθμό δηλαδή αυτών που ψήφισαν).
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(δ) έλαβον

___________________________________________: ________ ψήφους.
(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
___________________________________________: ________ ψήφους.
(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
Σύνολο: ________ ψήφοι.7
Για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου
(α) ήταν εγγεγραμμένοι εκλογείς που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν: __________
(αριθμός)

(β) ψήφισαν _________
(αριθμός)

Αναλυτικός ονομαστικός κατάλογος ψηφισάντων προσαρτάται στο παρόν όπως εκτυπώθηκε
(print out) από το σύστημα.
(γ) στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν __________ λευκά ψηφοδέλτια.
(αριθμός)

και __________ έγκυρα με ψήφο ψηφοδέλτια.
(αριθμός)

Συνολικά:

__________ έγκυρα με ψήφο και λευκά ψηφοδέλτια.8
(αριθμός)

(δ) έλαβον:

___________________________________________: ________ ψήφους.
(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
___________________________________________: ________ ψήφους.
(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
Σύνολο: ________ ψήφοι.9

7

Ο συνολικός αριθμός των ψήφων (το άθροισμα των ψήφων) που έλαβαν οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπίπτει
με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων.
8
Ο συνολικός αριθμός (το άθροισμα) των εγκύρων με ψήφο και λευκών ψηφοδελτίων θα πρέπει να συμπίπτει με
τον αριθμό των ψηφισάντων (τον αριθμό δηλαδή αυτών που ψήφισαν).
9
Ο συνολικός αριθμός των ψήφων (το άθροισμα των ψήφων) που έλαβαν οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπίπτει
με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων.
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Επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας δεν κατατέθηκαν / κατατέθηκαν οι εξής ενστάσεις
(διαγράψτε το μη σχετικό):
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε η συνημμένη στο παρόν ΕΝΣΤΑΣΗ 1 (επισυνάψτε την στο
πρωτότυπο όπως σας υποβλήθηκε), επί της οποίας εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση του ΟΔΕ:
…
Επίσης, υποβλήθηκε η συνημμένη στο παρόν ΕΝΣΤΑΣΗ 2 (επισυνάψτε την στο πρωτότυπο
όπως σας υποβλήθηκε), επί της οποίας εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση του ΟΔΕ:
…
Η διαδικασία κύλησε ομαλά και δεν διαπιστώθηκε κανένα περιστατικό άξιο μνείας.
ή
Κατά την διαδικασία διαπιστώθηκαν τα εξής: …

Η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή- Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ)

___________________________________________ (Πρόεδρος ΚΕΕ)
[ονοματεπώνυμο]

___________________
[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

___ _______________
[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

_ _________________
[υπογραφή]

➢ Το παρόν υπόδειγμα βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του Α.Π.Θ.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ………………………………
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος ___________________

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481)

Στη
Θεσσαλονίκη,
σήμερα,
_______________________και
ώρα
_______,10
στην
αίθουσα_____________ η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών
(ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους:
_____________________________________________, ______________________________,11
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
_____________________________________________, ______________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
_____________________________________________, ______________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)

βεβαιώνει ότι, μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη του Πρακτικού Καταμέτρησης
Ψήφων (το οποίο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο),
Για την ανάδειξη Προέδρου
στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν ______ (αριθμός) έγκυρα με ψήφο ψηφοδέλτια, εκ των οποίων
έλαβον κατά σειρά κατάταξης:
1. ________________________________________________: ________ ψήφους.
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

10

Το Πρακτικό αυτό συντάσσεται μετά την κατάρτιση του Πρακτικού Καταμέτρησης Ψήφων.
Αναφέρονται τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που διενήργησαν τις εκλογές, ανεξάρτητα αν ήταν τακτικά ή στο μεταξύ
αντικαταστάθηκαν από αναπληρωματικά.
11
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2. ________________________________________________: ________ ψήφους.
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

Κατά συνέπεια, εκλέγεται ο/η_____________________________________________________
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

Για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου
στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν ______ (αριθμός) έγκυρα με ψήφο ψηφοδέλτια, εκ των
οποίων έλαβον κατά σειρά κατάταξης:
1. ________________________________________________: ________ ψήφους.
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

2. ________________________________________________: ________ ψήφους.
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

Κατά συνέπεια, εκλέγεται ο/η_____________________________________________________
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

Η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει να προβεί στην άμεση ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων.
Η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) - Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ)
___________________________________________ (Πρόεδρος ΚΕΕ)
[ονοματεπώνυμο]

___________________
[υπογραφή]

________________________________________________________
___________________
[ονοματεπώνυμο]

[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

__________________
[υπογραφή]

➢ Το παρόν υπόδειγμα βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του Α.Π.Θ.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ–
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)/ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Θ.Ε.), ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.,
ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ ………………………. ΕΩΣ …………………………
Ο/Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8- 2017 τ. Α') «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/3-8-2021 τ. Α).
4) Την αριθ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν.
4485/2017».
5) Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β') Υπουργική απόφαση σχετική με τον
τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των
ΑΕΙ και τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη
εφαρμογή του ν. 4485/2017.
6) Την αριθ. αριθμ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση
που αφορά στην τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με
θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη 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)».
7) Την αριθ. 60944/Ζ1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358/3-6-2021 τ. Β') Κοινή Υπουργική απόφαση με θέμα
«Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας
ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και
των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα
των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
9) Το γεγονός ότι η θητεία του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π- και του αναπληρωτή του- στη
Γενική Συνέλευση/Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. λήγει στις 31-8-2021…..

Α.Π.Θ■ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ■ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ■54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η■e-mail: info@sci.auth.gr ■www.sci.auth.gr

127

Κοσμητεία Σ.Θ.Ε.

Οδηγός διοικητικών διαδικασιών

2021-2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 32
προκηρύσσει
εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)/Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) της Σ.Θ.Ε., στη Γενική Συνέλευση/Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Ο παραπάνω εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με άμεση μυστική και
καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής Θετικών Επιστημών,
από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με διετή θητεία από ……………………. έως ………………………...
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις ………………………….., ημέρα ………………………., στην αίθουσα
………………………………………………………………………………… από τις ………………………. μέχρι τις ……………………….
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή ως
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι την ………………………………, ημέρα
…………………………, και αποτελείται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.)/Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών. Οι
υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων,
πρωτοκολλούνται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου και υποβάλλονται στην εφορευτική
επιτροπή δια του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού. Ειδικότερα, οι
υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις …………………………, ημέρα ………………………. και ώρα
……………………………, με αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος
ΠΑΠΥΡΟΣ.
Εφόσον

προκύψει

ανάγκη

επαναληπτικής

ψηφοφορίας,

η

εκλογική

διαδικασία

θα

πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή, την ……………………., ημέρα …………………… στον ίδιο τόπο
και χρόνο.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των εκλογών, δηλαδή την ανακήρυξη των
υποψηφίων, την ψηφοφορία, τον ορισμό αντιπροσώπου από τους υποψηφίους κλπ., εφαρμογή έχουν
οι αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β΄) και αριθ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-112017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
η αριθμ. 60944/Ζ1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358/3-6-2021 τ. Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί: (α) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, (β) στην κεντρική ιστοσελίδα
του Α.Π.Θ. και γ) στην ιστοσελίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Ο/Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα/Υπογραφή)

Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)/ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π)
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………
Όνομα πατέρα: ……………………………………………………………………………
Όνομα μητέρας: …………………………………………………………………………..
Ιδιότητα: …………………………………………………………………………………….
Τόπος γέννησης: ……………………… Ημερομηνία γέννησης: ……..……….……
Διεύθυνση κατοικίας: …………………………………………………………………….
Τηλέφωνο:……………………………………………………………….…………………
Υποβάλλω

υποψηφιότητα για την

ανάδειξή

μου

ως εκπροσώπου/αναπληρωτή

εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)/Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση/Κοσμητεία της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντας τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και η με αριθμ. πρωτ.
………………. Προκήρυξη Εκλογών.

Θεσσαλονίκη, …./…./201
Ο Δηλών / Η Δηλούσα

……………………….
(Υπογραφή)

➢ Το παρόν υπόδειγμα αποτελεί υπόδειγμα του Γραφείου Πρυτανείας του Α.Π.Θ.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.Ε.)-ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)
για την ανάδειξη εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους- των μελών Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στην
Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών
Θεσσαλονίκη, ……………
___________________________________________________________________________
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, …….. και ώρα…... συνήλθε στην αίθουσα ………/με
τηλεδιάσκεψη η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) –η οποία λογίζεται ως Ο.Δ.Ε. (Όργανο
Διενέργειας Εκλογών), σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ………………… ΚΥΑ (ΦΕΚ
…………………), που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ………………… Πράξη του/της
Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ (ΑΔΑ:…….).
Παρόντες είναι οι κ.κ.
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Πρόεδρος
της
Ε.Ε.,
έπειτα
από
κλήρωση,
……………………………………………………………………………………………

είναι

ο/η

κ.

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική
ψηφοφορία για την ανάδειξη εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους- των μελών
Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ορίζουν ως Διαχειριστή για τη
διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη
εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους- των μελών Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και τη
Γενική
Συνέλευση
της
Σχολής
Θετικών
Επιστημών
τον/την………………………….
(ονοματεπώνυμο/ιδιότητα)………………………., σύμφωνα την υπ’ αριθμ. ……………. ΚΥΑ (ΦΕΚ
……………..).
ΘΕΜΑ 2ο: Ανακήρυξη υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, εκπροσώπων των μελών
Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) αφού
εξέτασε τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, που διαβιβάστηκαν με το υπ΄ αριθμ…………………..
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έγγραφο του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού του Α.Π.Θ., ως προς τη συνδρομή των νόμιμων
προϋποθέσεων και την απουσία τυχόν κωλυμάτων εκλογιμότητας ανακηρύσσουν,
1) υποψήφιους για τη Γενική Συνέλευση της Σ.Θ.Ε. κατά αλφαβητική σειρά τους κ.κ.
•

………………………………..

•

…………………………………

•

…………………………………

2) υποψήφιους για την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. κατά αλφαβητική σειρά τους κ.κ.
•

………………………………..

•

…………………………………

•

…………………………………

Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σ.Θ.Ε.

Η Εφορευτική Επιτροπή-Ο.Δ.Ε.
2.

…………………………………………………………………….., ……………………………………

3.

…………………………………………………………………….., ……………………………………

4.

…………………………………………………………………….., ……………………………………

➢ Το παρόν υπόδειγμα βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του Α.Π.Θ.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ……….. 202…
για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π.
στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση
της Σχολής Θετικών Επιστημών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 60944/Ζ1/03.6.2021 (Β’ 2358)

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, _____________________ και ώρα _______, στην αίθουσα
____________ η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ),
αποτελούμενο από τους:
________________________________________________, ______________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
________________________________________________, ______________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
________________________________________________, ______________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)

βεβαιώνει ότι διενεργήθηκε η ψηφοφορία στις ανωτέρω εκλογές, στις οποίες:

Α. Για τη Γενική Συνέλευση της Σ.Θ.Ε.
(α) ήταν εγγεγραμμένοι εκλογείς που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν: __________
(αριθμός)

(β) ψήφισαν _________
(αριθμός)

Αναλυτικός ονομαστικός κατάλογος ψηφισάντων προσαρτάται στο παρόν όπως εκτυπώθηκε
(print out) από το σύστημα.
(γ) στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν __________ λευκά ψηφοδέλτια.
(αριθμός)

και __________ έγκυρα με ψήφο ψηφοδέλτια.
(αριθμός)
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Συνολικά:

__________ έγκυρα με ψήφο και λευκά ψηφοδέλτια.12
(αριθμός)

(δ) έλαβον:

___________________________________________: ________ ψήφους.
(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
___________________________________________: ________ ψήφους.
(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
Σύνολο: ________ ψήφοι.13

Α. Για την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.
(α) ήταν εγγεγραμμένοι εκλογείς που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν: __________
(αριθμός)

(β) ψήφισαν _________
(αριθμός)

Αναλυτικός ονομαστικός κατάλογος ψηφισάντων προσαρτάται στο παρόν όπως εκτυπώθηκε
(print out) από το σύστημα.
(γ) στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν __________ λευκά ψηφοδέλτια.
(αριθμός)

και __________ έγκυρα με ψήφο ψηφοδέλτια.
(αριθμός)

Συνολικά:

__________ έγκυρα με ψήφο και λευκά ψηφοδέλτια.1
(αριθμός)

(δ) έλαβον:

___________________________________________: ________ ψήφους.
(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
___________________________________________: ________ ψήφους.
(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
Σύνολο:________ψήφοι.2
12

Ο συνολικός αριθμός (το άθροισμα) των εγκύρων με ψήφο και λευκών ψηφοδελτίων θα πρέπει να συμπίπτει
με τον αριθμό των ψηφισάντων (τον αριθμό δηλαδή αυτών που ψήφισαν).
13
Ο συνολικός αριθμός των ψήφων (το άθροισμα των ψήφων) που έλαβαν οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπίπτει
με τον αριθμό των εγκύρων με ψήφο ψηφοδελτίων.
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Επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας δεν κατατέθηκαν / κατατέθηκαν οι εξής ενστάσεις
(διαγράψτε το μη σχετικό):
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε η συνημμένη στο παρόν ΕΝΣΤΑΣΗ 1 (επισυνάψτε την στο
πρωτότυπο όπως σας υποβλήθηκε), επί της οποίας εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση του ΟΔΕ:
…
Επίσης, υποβλήθηκε η συνημμένη στο παρόν ΕΝΣΤΑΣΗ 2 (επισυνάψτε την στο πρωτότυπο
όπως σας υποβλήθηκε), επί της οποίας εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση του ΟΔΕ:
…
Η διαδικασία κύλησε ομαλά και δεν διαπιστώθηκε κανένα περιστατικό άξιο μνείας.
ή
Κατά την διαδικασία διαπιστώθηκαν τα εξής: …

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή- Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ)

___________________________________________ (Πρόεδρος ΚΕΕ)
[ονοματεπώνυμο]

_____________
[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

______________
[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

______________
[υπογραφή]

➢ Το παρόν υπόδειγμα βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του Α.Π.Θ.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ……………… 202…
για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π.
στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση
της Σχολής Θετικών Επιστημών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 60944/Ζ1/03.6.2021 (Β’ 2358)

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, ___________________________ και ώρα _______,14 στην
αίθουσα_____________ η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή ως Όργανο Διενέργειας
Εκλογών (ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους:
_____________________________________________, ________________________,15
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
_____________________________________________, ________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
_____________________________________________, ________________________,
(ονοματεπώνυμο)
(ιδιότητα)
βεβαιώνει ότι, μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη του Πρακτικού
Καταμέτρησης Ψήφων (το οποίο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο),
Α. Για τη Γενική Συνέλευση της Σ.Θ.Ε.
Στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν ______ (αριθμός) έγκυρα με ψήφο ψηφοδέλτια, εκ
των οποίων έλαβον κατά σειρά κατάταξης:
3.

________________________________________________: ________ ψήφους.
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

4.

________________________________________________: ________ ψήφους.
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

Κατά συνέπεια,
τακτικό μέλος εκλέγεται ο/η _________________________________________________
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]
αναπληρωματικό μέλος εκλέγεται ο/η _________________________________________
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]
14

Το Πρακτικό αυτό συντάσσεται μετά την κατάρτιση του Πρακτικού Καταμέτρησης Ψήφων.
Αναφέρονται τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που διενήργησαν τις εκλογές, ανεξάρτητα αν ήταν
τακτικά ή στο μεταξύ αντικαταστάθηκαν από αναπληρωματικά.
15
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 36
ή
δεν εκλέγεται Αναπληρωτής Εκπρόσωπος των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σ.Θ.Ε. με θητεία από ……… έως και
…………………, καθώς δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος.

Β. Για την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.
Στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν ______ (αριθμός) έγκυρα με ψήφο ψηφοδέλτια, εκ των
οποίων έλαβον κατά σειρά κατάταξης:
1. ________________________________________________: ________ ψήφους.
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

2.

________________________________________________: ________ ψήφους.
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]

Κατά συνέπεια,
τακτικό μέλος εκλέγεται ο/η _________________________________________________
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]
αναπληρωματικό μέλος εκλέγεται ο/η _________________________________________
[ονοματεπώνυμο υποψηφίου]
Ή
δεν εκλέγεται Αναπληρωτής Εκπρόσωπος των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σ.Θ.Ε. με θητεία από ……………… έως και ………………, καθώς
δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει να προβεί στην άμεση ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων.

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) - Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ)
___________________________________________ (Πρόεδρος ΚΕΕ)
[ονοματεπώνυμο]

_____________
[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

______________
[υπογραφή]

________________________________________________________
[ονοματεπώνυμο]

______________
[υπογραφή]

➢ Το παρόν υπόδειγμα βασίστηκε στο ενδεικτικό υπόδειγμα που απεστάλη από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του Α.Π.Θ.
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