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για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
για το χρονικό διάστημα από 01 -09-2020 έως 31-08-2021
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του ν.4692/2020 (Α΄111)
β) του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 (Α΄104)
γ) του άρθρου 98 του ν. 4692/2020 (Α΄111)
δ) της με αριθμό 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) απόφασης του ΥΠΠΕΘ (νυν ΥΠΑΙΘ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
191014/Ζ1/07-11-2017 (Β΄3969) και
ε) τα αριθμ. 27730/23-06-2020 και 27910/24-06-2020 έγγραφα του Γραφείου Πρύτανη ΑΠΘ

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας του Τομέα ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ.
1. Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Πέμπτη 27η Αυγούστου 2020.
2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι για τη θέση Διευθυντή/Διευθύντριας του εν λόγω Τομέα, που πληρούν τις
προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τομέα
ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ μέχρι τις 30-07-2020, ώρα 12:00.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής
Καθηγητής Λειτουργικής

Σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας και διαβιβάζεται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ (καθηγητές) του οικείου Τομέα.

Glykeria Pita
c=null, o=Aristotle University of Thessaloniki, ou=School
of Theology, cn=Glykeria Pita, email=rpita@theo.auth.gr
Thessaloniki
2020.06.29 09:23:35 +0300

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-Γραμματεία Συγκλήτου
-Γραφείο Πρυτανείας
-Τμήμα ΔΕΠ και Λοιπού Προσωπικού
-Τμήμα Διοίκησης

ΑΡ Ι ΣΤ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ■ 5 4 1 2 4 Θ Ε ΣΣ ΑΛ Ο ΝΙ Κ Η ■ Τ η λ . Κ έ ν τ ρ ο 2 3 1 0 - 9 9 6 0 0 0 ■ w w w . a u t h . g r

ΑΔΑ: 6ΗΗ246Ψ8ΧΒ-Β5Η
Προς
το σώμα εκλεκτόρων για τ ην εκλογή Διευθύντριας/ Διευθυντή Τομέα ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ τ ου Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχο λή ΑΠΘ ( μέ λη ΔΕ Π του Τομ έα )
Αγαπητές/οί κκ. συνάδελφοι,
 Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, προκηρύσσονται εκλογές για την
ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ του Τμήματος Θεολογίας στις 27-08-2020.
 Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος ΔΕΠ μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου του οικείου Τομέα για
θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος
μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα.
 Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.
 Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται
η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
 Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου
ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή ΠΜΣ, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
 Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος δύο (2) μήνες
πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της.
 Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των
αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών (μονίμων και με θητεία), καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων
του οικείου Τομέα. 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.
 Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή (ΤΕΕ), η οποία συγκροτείται με
απόφαση του Προέδρου από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τομέα (ή του Τμήματος σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού)
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Η ΤΕΕ εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη
συγκρότησή της ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες που πληρούν τα νόμιμα κριτήρια.
 Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων.
 Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο
από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και
εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται
κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης
εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων-Τηλεδιασκέψεων της
Θεολογικής Σχολής του πρώτου ορόφου (ΤΜΗΜΑ Α), από τις 10:00 έως 12:30.
Υποψηφιότητες μπορεί να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τομέα ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ του
Τμήματος Θεολογίας μέχρι τις 30-07-2020, ώρα 12:00.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής
Καθηγητής Λειτουργικής
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