
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  

ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  
                                      33οο  χχ..λλ..μμ..  ΠΠ..ΕΕ..ΟΟ..  ΛΛααμμίίααςς  ––  ΑΑθθήήννααςς,,  3355110000  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑ--  ΤΤΗΗΛΛ..  2222331100  6600222255--222266,,  ee--mmaaiill::ddeeaann__ssccii@@uutthh..ggrr            

  
 Λαμία, 13/05/2021 
 Αρ. Πρωτ.: 99  

  

 Προς : 

 Τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης της  

 Σχολής Θετικών Επιστημών  

 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

 Κοιν.: Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
 

 Για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
 Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 Για το χρονικό διάστημα από 01-9-2021 έως 31-8-2024 
 και 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 Για την εκλογή Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
 Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 
 

 Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α΄114) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020(ΦΕΚ Α΄111) 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2481/Β’/22-6-2020) «Διαδικασία 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι. των μονομελών οργάνων των 

ακαδημαϊκών  μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 

ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.». 

4. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Κοσμήτορα λήγει στις 16-8-2021 

5. Το αριθμ. ΦΕΚ 468/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17-8-18 στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ.16006/18/ΓΠ/26-7-18 διαπιστωτική πράξη του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3681/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», 

καθώς και την αρ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.09.2014 απόφαση. 

      
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

1. Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για 

θητεία τριών (3) ετών (από 1-9-2021 έως 31-8-2024). 

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ότι οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό 

τους δικαίωμα από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

3. Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του 

Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. 

4. Σε περίπτωση που τυχόν χρειασθεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα λάβει την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 18 

Ιουνίου 2021, και ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.     

 

 

ΑΔΑ: 693Μ469Β7Ξ-Π1Π



 

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την υποψηφιότητά τους μέχρι και τη 

Δευτέρα 31/5/2021 (ώρα 14:00) με αποστολή υπογεγραμμένης αίτησης στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κα. Ευαγγελία Μπουσίου, e-mail dean_sci@dib.uth.gr).  Με την 

αίτηση υποβολής υποψηφιότητας αποστέλλεται και πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή, φωτοτυπία 

Δελτίου Αστυνομικής ή Διαβατηρίου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι θα 

δηλώνουν ότι: «Δεν συντρέχουν  στο πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας και δεν τελών σε αναστολή καθηκόντων». 

6. Υποψηφιότητες. 

- Εκλόγιμοι είναι οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές της οικείας Σχολής, πλήρους απασχόλησης, που 

έχουν υπόλοιπο υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) ετών και πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων. Δεν 

επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι, μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου 

ορίου κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας  για δεύτερη 

συνεχόμενη θητεία και έως  δύο (2) θητείες συνολικά.   

-  Ο/Η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του 

οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.  

 

7. Διενέργεια εκλογών. 

- Ο/Η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα εκλέγεται από το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων, το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο 

των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μονίμων και επί θητεία, 

καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της  οικείας Σχολής, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 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 αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο 

όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, βάσει των οποίων διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί 

κατάλογοι καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.         

- Όργανο Διενέργειας Εκλογών  (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη του/της Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας είναι η πενταμελής 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της Σχολής.. 

-  Τα μέλη της Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των 

μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να 

υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν το τελικό 

πρακτικό εκλογής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

8. Η παρούσα Προκήρυξη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της 

Σχολής Θετικών Επιστημών και να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη που υπηρετούν σε θέσεις Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής. 

              

 

 

 

 Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

       *(υπογραφή) 

    ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΠΑΓΚΟΣ  

            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

          *Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Σχολής  

  

 

 Συνημμένο: Αίτηση υποψηφιότητας  

 Εσωτερική διανομή: 
 

- Γραφείο Πρυτανείας  
- Γραμματεία Συγκλήτου 
- Γ.Δ.Δ.Υ. 
- Διεύθυνση Διοικητικού  
- Τμήμα Προσωπικού 
- Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 
- Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 
- Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών 
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 Α Ι Τ Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ 
 υποψηφιότητας για τη θέση  τον Κοσμήτορα 

 του/της Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

 της  Σχολής Θετικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

 

 του/της  

  

 ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………..  Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω υποψηφιότητα 
  

 ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………..  για τη θέση του/της Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας 
 

 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………..  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………  Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 ………………………………………………………………  και την υπ΄αριθμ.99/13-5-2021 προκήρυξη 

εκλογών για την ανάδειξη 

 ΑΔΤ:………………………………………………………..  Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 E-mail: ……………………………………………………..  

    

 

   Συνημμένα υποβάλλω: 

 Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση   α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής  

  του/της Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

  της Σχολής Θετικών Επιστημών β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο  

  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»   πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας 

   γ. Βιογραφικό σημείωμα 

 

  

 

 

Τόπος / Ημερομηνία:   Ο Αιτών/ Η Αιτούσα 

 

 

…………………………………………….   (υπογραφή) 
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