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 Λαμία, 4/06/2021 
 Αρ. Πρωτ.: 142 

  

 Προς 

 τον Πρόεδρο και τα μέλη  

 της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) 

 

 Κοινοποίηση  

 Καθηγητές (Πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, 

 Επίκουρους  Καθηγητές) και Λέκτορες  

 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

 της Σχολής Θετικών Επιστημών του Π.Θ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

    Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ  

  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

   ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α΄114), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 97 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. Την υπ’ αριθμ.102/13-5-2021 προκήρυξη εκλογών-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη 

Προέδρου και Αναπληρωτή (τρια) Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

5. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων για την θέση του Προέδρου (Α.Π. 108/17-5-2021) και Αναπληρωτή 

Προέδρου (120/25-5-2021) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Π.Θ. 

6. Τον υπ΄ αριθμ.9292/21/ΓΠ/28-5-2021 εκλογικό κατάλογο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

7. 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. 

 

 

       Ορίζει 

 

‘Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ήτοι τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) με ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, μέσω της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  της Σχολής Θετικών Επιστημών ως εξής: 

 

Τακτικά μέλη: 

1. Τσιφτσής Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

2. Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

3. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
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Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

2. Σπύρου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

3. Τζιρίτας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 

     

 

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. 

 

Πρόεδρος της ανωτέρω Κ.Ε.Ε. ορίζεται ο κ. Θεόδωρος Τσιφτσής ως ανώτερης βαθμίδας  αρχαιότερο μέλος 

Δ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 6 του Ν. 4485/2017.     

 

Η Κ.Ε.Ε. αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει   

τους/τις υποψήφιους/ες για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου μέσα σε δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της.  

 

Μεταξύ των μελών της ανωτέρω επιτροπής, ορίζεται ένα μέλος ως Διαχειριστής της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/Β’/22-

6-2020), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση στο σύστημα «ΖΕΥΣ» των απαραίτητων στοιχείων για 

τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των μελών του αρμόδιου ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και 

τις εκλογικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να  ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. 

Όλα τα μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την απόκτηση των ατομικών Κρυπτογραφικών Κλειδιών 

Ψηφοφορίας που είναι απαραίτητα για την έκδοση αποτελέσματος. 

 

 

 

 

 Με τιμή 

 Ο Κοσμήτορας 

 της  Σχολής Θετικών Επιστημών 

 

       *(υπογραφή) 

      ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΠΑΓΚΟΣ  

            Καθηγητής 

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

  

 Εσωτερική διανομή: 
 

- Γραφείο Πρυτανείας  
- Γραμματεία Συγκλήτου 
- ΓΔιεύθυνση Διοικητικού  
- Τμήμα Προσωπικού 
- Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
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