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Σελίδα 1 

 
  

                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Λαμία,        12-6-2019 

Αρ.Πρωτ:  1368 

 

Προς:  Τα μέλη Δ.Ε.Π. της   

Προσωρινής Συνέλευσης του 

Τμήματος Πληροφορικής  

και Τηλεπικοινωνιών 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

Για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων  
 

    α)     του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας 

Συστημάτων 

    β)  του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής  

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 29 του 

Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) και την απόφαση της 56ης /3-6-2019 Προσωρινής 

Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

προκηρύσσει  

Εκλογές  για την ανάδειξη Διευθυντών  των Εργαστηρίων  

 α)      Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας  Συστημάτων 

 β)     Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής 

 

του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τριετή θητεία.  

  

 Οι εκλογές θα διεξαχθούν με μυστική και άμεση ψηφοφορία στο Αμφιθέατρο Ι της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 

11:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί ακριβώς την 

ίδια μέρα.  

 



  
Σελίδα 2 

 
  

  

 Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας 

κοινοποίησης της προκήρυξης, από την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. έως και 

την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ υποβάλλονται στη Γραμματεία του 

Τμήματος οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των Διευθυντών.  

 Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο 

ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει το εργαστήριο. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν 

είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. 

Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του 

ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.  

 Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από το σύνολο των 

μελών Δ.Ε.Π. που μετέχουν στην Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος. Διευθυντής εκλέγεται ο 

υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας 

υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

αμέσως, 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 παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

 

* (υπογραφή) 

                  Καθηγητής Διονύσιος Βαβουγυιός 

  

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 

 

 

Συνημμένο: Αίτηση υποψηφιότητας 

Εσωτερική Διανομή:  

Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων  
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Ονοματεπώνυμο:               …………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Όνομα πατέρα:                   ……………………………………………………………………………………….…………………………….. 

Όνομα μητέρας:                   ………………………………………………………………..…………………………………….…………… 

Βαθμίδα:                               ……………………………………………………………………………………………………………..………. 

Τόπος γέννησης:                ..……………………………………………………………………………………………………………….…… 

Ημερομηνία γέννησης:    ..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση κατοικίας:      ..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

  

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση Διευθυντή του εργαστηρίου: 

 

του  Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017). 

 

       Λαμία ………………………………………………. 

                      Ο Αιτών / Η αιτούσα 

 

                      ……………………………….. 

                             (υπογραφή) 

 

 


