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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ. :    2310 99 1801      Αριθμ. Πρωτ. 28955 
e-mail:   info@mus.auth.gr 
Κτίριο :    Θέρμης 

 

ΠΡΟΣ τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών  
           της Σχολής Καλών Τεχνών 
           του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών  

Έχοντας υπόψιν: 

         1.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 60140/Β1/1-9-2008 Υπουργικής Απόφασης περί ίδρυσης 
του «Εργαστηρίου Σύγχρονης Μουσικής» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1845/12.9.2008 τ. Β΄ ) 
          2.Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄) 
          3.Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.6α του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-8-2018 τ. Α΄) 
          4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. Α΄) 
          5.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2481/22-6-2020 τ. Β΄) 
 

Αποφασίζει : 

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Διευθυντή του  «Εργαστηρίου Σύγχρονης 
Μουσικής», του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 4η  Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 10:00 π.μ.-13:00. Η διαδικασία των εκλογών θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4692/2020 και την υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 
ΚΥΑ. Υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθυντή του εργαστηρίου υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα(10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας 
προκήρυξης, ήτοι μέχρι την 1η Ιουνίου  2021,ημέρα  Τρίτη   και ώρα 14:00. 
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και 
να ανήκει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Η θητεία είναι τριετής, με δυνατότητα 
επανεκλογής. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου 
οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν όσοι 
αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 
προκηρυσσόμενης θέσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4485/2017, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της 
κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι 
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δέκα(10) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται 
από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να 
προβεί στην εκλογή του Διευθυντή. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την 
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο(2) 
πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις 
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της 
οικείας ακαδημαϊκής μονάδας. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και 

http://www.auth.gr/


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■  541  24  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■  Τηλ .  Κέν τρο 2310  99  6000  ■ 
www. au th .g r  

 

εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
Το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που μετέχουν στη 
Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. 
Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου Σύγχρονης Μουσικής, 
καταρτίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και εγκρίνονται από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος . 

 
 
 
 
 
 
 
 
           

  Ο Πρόεδρος 
       
 
 
 
 

                                                                                      Κωνσταντίνος Τσούγκρας 
                                                                                      Αναπληρωτής Καθηγητής 
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