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Αριθ. Πρωτ.: 3025

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
& Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
έχοντας υπόψη:
1. το ΦΕΚ 646/Υ.Ο.Δ.Δ./27.12.2013, περί διορισμού του Καθηγητή Γεώργιου
Ξηροπαΐδη ως Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών,
2. τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2013 (ΦΕΚ 119/28.5.2013, τ.Α΄) «Ίδρυση Σχολής Καλών
Τεχνών στην Α.Σ.Κ.Τ.» ,
3. τις διατάξεις του άρθρου 1, μέρος Β΄ του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/30.05.2017, τ.
Α΄) όπως ισχύει και ιδίως της παρ. 1 «Η θητεία των μονομελών οργάνων και
συλλογικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31.0.8.2017, παρατείνεται
έως την 30/11/2017»,
4. τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ 04.08.2017, τ. Α΄)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως της παρ. 3 «Η προκήρυξη των εκλογών
για την ανάδειξη του Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρείς
(3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του»,
5. το με αρ. πρωτ.144363/Ζ1/01.09.2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι, μετά τη
δημοσίευση του ν.4485/2017»,
προκηρύσσουμε
τις εκλογές για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., με
τριετή θητεία για το χρονικό διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου
2020.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 09.00 έως 14.00

Χώρος διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η «Αίθουσα Πρεβελάκη» που
βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42-Αθήνα. Η ψηφοφορία θα
διεξαχθεί με κάλπη κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.
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4485/2017 όπως ισχύει.
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

1.

2.
i.

ii.

Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα μπορούν να θέσουν μέλη Δ.Ε.Π.
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Καλών
Τεχνών, της Α.Σ.Κ.Τ.
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.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών της Α.Σ.Κ.Τ.
που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων μπορούν να υποβάλουν
την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα
14.00 με τους ακόλουθους τρόπους:
Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση
υπογεγραμμένης αίτησης, στον Κοσμήτορα Καθηγητή Γεώργιο Ξηροπαΐδη στο
Κεντρικό Κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ. εντός της Γραμματείας της Κοσμητείας, Πατησίων
42.)
Με ηλεκτρονική αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (kosmitia@asfa.gr). Στην
περίπτωση αυτή, η αίτηση που θα επισυνάπτεται πρέπει να φέρει την υπογραφή
του υποψηφίου. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται
με την αποστολή ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου.
(Γραμματεία Κοσμητείας, 210/3897-107 - κ. Αικ. Βαρθολομαίου)

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.
Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα
2.
Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3.
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017.
Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
είναι μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής και ορίζονται με απόφαση του Κοσμήτορα,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Γ. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το Σώμα των Εκλεκτόρων για την ανάδειξη Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο
των μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και από το σύνολο των
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μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Στο
εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα
εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου
απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση
άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της
δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.
Δ. ΕΚΛΟΓΗ
Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη
εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09.00 έως 14.00
στην ίδια αίθουσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 15 και την
παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017.
Ο Κοσμήτορας
Γεώργιος Ξηροπαΐδης
Κοινοποίηση
Γραφείο Πρύτανη
Γραμματεία Συγκλήτου
Πρόεδροι Ακαδημαϊκών Τμημάτων
Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων
Τμήμα Προσωπικού
Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., .Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Κ.Τ.

(*) Η παρούσα προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. και στους πίνακες
ανακοινώσεων των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ.

