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Αρ. Πρωτ.: 219       Βόλος, 27/05/2021 
 
Προς : Τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης της  
             Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Κοιν.: Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
            Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας 
            Πρόεδροι Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής 
            Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Για το χρονικό διάστημα από 01-9-2021 έως 31-8-2024 

και 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την εκλογή Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 
Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής 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. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3255/15-
09-2017, τ.Β’), «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 
μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού ανάδειξης εκπροσώπων των 
μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά 
όργανα των ΑΕΙ , κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/201». 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α ́/3-8-2018).  
6. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Κοσμήτορα λήγει στις 31-8-2021 
7. Το αριθμ. ΦΕΚ 395/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./11-7-18 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ 
αριθμ.13672/18/ΓΠ/3-7-18 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
περί εκλογής Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής. 
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 
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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 της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, για θητεία τριών (3) ετών από 1-9-2021 έως 31-8-2024. 
2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 23 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, Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, και ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.  
5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και τη 
Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 (ώρα 14:00) ως ακολούθως: 
 Αυτοπροσώπως (ώρες:  10:00 –14:00)  

 Μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (ώρες:  10:00 –14:00) 

 Ηλεκτρονικά (dean_eng@uth.gr) 

 Επιστολικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Π.Θ., κτίριο ΤΜΧΠΠΑ, 2ος όροφος, Πεδίο Άρεως 38334, 

Βόλος» (ημερ. αποστ. ταχυδρομείου) 

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 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 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 
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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 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. Η Κ.Ε.Ε., αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή 
υποψηφιότητας καθώς και αν συντρέχουν, στο πρόσωπο των υποψηφίων, κωλύματα 
εκλογιμότητας. Ανακηρύσσει τους υποψηφίους για το αξίωμα του Κοσμήτορα εντός δύο (2) 
εργάσιμων ημερών από τη συγκρότησή της, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον 
Πρύτανη για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής. 
- 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. 
- Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική 
διαδικασία επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης 
εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε 
εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 
Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα 
τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 
8. Η παρούσα Προκήρυξη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί στην 
ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής και να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη που 
υπηρετούν σε θέσεις Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής. 
  

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

*(υπογραφή) 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
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 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
- Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
- Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
- Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
- Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2024  

 
Επώνυμο: ___________________________________________________________________ 
 
Όνομα: _____________________________________________________________________ 
 
Όνομα Πατέρα: ______________________________________________________________ 
 
Όνομα Μητέρας: _____________________________________________________________ 
 
Ιδιότητα: Μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος _____________________________________________  
 
Βαθμίδα: ___________________________________________________________________ 
 
Τόπος γέννησης: _____________________________________________________________ 
 
Ημερομηνία γέννησης: ________________________________________________________ 
 
Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: ________________________________________ 
 
Διεύθυνση Κατοικίας: _________________________________________________________ 
 
Τηλέφωνο Γραφείου: __________________________________________________________ 
 
Κινητό Τηλέφωνο: ____________________________________________________________ 
 
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail): __________________________________ 
 
Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του  Κοσμήτορα της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις διατάξεις: 
1. του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/04.08.2017) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 96 

του Ν.4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111/ Α/12.06.2020) και ισχύει   
2. της με Α.Π. 219/27.05.2021 «Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής 

Σχολής, με τριετή θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2024».  

Με την παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω: 
1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου της Αστυνομικής μου Ταυτότητας.  
2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα 

εκλογιμότητας. 
 

Βόλος,     /    /2021 
Ο Δηλών/ Η Δηλούσα 

 
__________________________ 

 (υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 αρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:   

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα 
εκλογιμότητας για την εκλογή μου στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2024 
και δεν τελώ σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων μου.        
 
 

 

   Ημερομηνία:……./……./2021 
 

Ο Δηλών/Η Δηλούσα 
                                                                      

 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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