
 
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.: 102 

  

 Προς : 

Τα μέλη ΔΕΠ της Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών  

 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

 Κοιν.: Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

  

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου 

 του  Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

 της Σχολής Θετικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 με διετή θητεία για το χρονικό διάστημα από 01-9-2021 έως 31-8-2023. 

 και 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. 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 

2. Το ΠΔ.83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 

31/τ.Α΄/20.03.1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

3. Το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05.06.2013) «Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-

συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση 

Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/τ.Α’/12-6-2020). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ. 6α του Ν. 4559 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/03-8-2018), οι οποίες 

ορίζουν ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη. 

6. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15.09.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. 

και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των 

φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 

7. 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.». 

8. 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. 

      
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΑΔΑ: 696Π469Β7Ξ-ΚΛΧ



1. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών ης Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για διετή θητεία (από το χρονικό διάστημα 

από 1-9-2021 έως 31-8-2023). 

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Σε 

περίπτωση που κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων, για κάποια 

από τις δύο θέσεις, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική ψηφοφορία, την αμέσως επόμενη εργάσιμη  ημέρα ήτοι την  

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, και ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα 

διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. 

3. 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». 

Υποψηφιότητες. 

- Εκλόγιμοι είναι οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι Αναπληρωτές του οικείου Τμήματος, πλήρους απασχόλησης, οι 

οποίοι  έχουν υπόλοιπο υπηρεσίας τουλάχιστον δύο (2) 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 Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη 

θητεία. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δυο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης 

θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.   

- Ο/Η Πρόεδρος Τμήματος 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.  

 - Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών μετά από 

πρόσκληση, να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, 

οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο στο οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Οι 

υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, 

οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλλουν κάθε είδους ενστάσεις και να λαμβάνουν αντίγραφο 

του πρακτικού εκλογής. 

- Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η 

παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του/της υποψηφίου (ας), η οποία απευθύνεται στον Κοσμήτορα και πρωτοκολλείται 

στη Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

Διενέργεια εκλογών. 

- Ο/Η Πρόεδρος και ο/η Αναπληρωτής (τρια) Πρόεδρος εκλέγονται 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 του οικείου Τμήματος, 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 Προέδρου και Αναπληρωτή(τριας)  Προέδρου Τμήματος είναι η 

τριμελής 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 του Τμήματος. 

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

πρακτικό εκλογής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

- Η εκλογή του/της Προέδρου και του/της Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία 

ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών (τριων) Προέδρων, 

αντίστοιχα. Οι εκλογείς δηλώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους/ιες Προέδρους και για έναν 

μόνο από τους υποψήφιους/ιες  Αναπληρωτές (τριες) Προέδρους. 

 

Η παρούσα Προκήρυξη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη που υπηρετούν σε θέσεις Δ.Ε.Π. του οικείου 

Τμήματος. 

              

 

 

 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 
- Γραφείο αρμόδιου Αντιπρύτανη 
- Διεύθυνση Διοικητικού  
- Τμήμα Προσωπικού 

- Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
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 Α Ι Τ Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ 
 υποψηφιότητας για τη θέση  τον Κοσμήτορα 

 του/της Προέδρου /Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου της Σχολής Θετικών Επιστημών 

 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

 της  Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας  

 

 του/της  

  

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

 ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………..  για τη θέση του/της Προέδρου/Αναπληρωτή  

 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………..  (τριας) Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………  και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου  

 ………………………………………………………………  Θεσσαλίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 ΑΔΤ:………………………………………………………..  και την αρ. 102/13-5-2021 προκήρυξη εκλογών 

 E-mail: ……………………………………………………..  για την ανάδειξη Προέδρου /Αναπληρωτή (τριας) 

Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

   

 

    

 

   Συνημμένα υποβάλλω: 

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

 του /της Προέδρου /Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο  

 της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»   πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας 

   γ. Βιογραφικό σημείωμα 

 

  

 

 

Τόπος / Ημερομηνία:   Ο Αιτών/ Η Αιτούσα 

 

 

…………………………………………….   (υπογραφή) 
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