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 Λαμία, 2/09/2020 

 Αρ. Πρωτ.: 196 

 

 Προς: 
 

 Τα μέλη Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών 

Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

(Π.Θ.) 
 

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού  

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του  

στη Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Π.83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

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

 

2. 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» 

 

3. Το Π.Δ. 99/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/05.06.2013) «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» 
 

4. Των άρθρων 22 παρ.1στ., 1ζ και παρ. 2β του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29-1-19) «Ίδρυση και Μετονομασία 

Τμημάτων»  
 

5. Τη με αρ. πρωτ.16006/18/ΓΠ/26-7-18 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την 

εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική κ. Παντελεήμονα 

Μπάγκου του Γεωργίου ως Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τριετή θητεία 

από 17-8-2018 έως 16-8-2021 (Φ.Ε.Κ. 468/17-8-2018/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.)   
 

6. Την αρ.153348/Ζ1/15.09.2017(ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-17) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ 

και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων 

και των φοιτητών στα συλλογικά οργάνων των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν.4485/2017 (Α΄114)» 
 

7. Την αρ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13-11-17) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της αριθμ. αρ.153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β’) απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 

μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 

ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά οργάνων των ΑΕΙ….» 
 

8. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13-7-2010) «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 

 

προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του, στη Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας (Π.Θ.). 
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Η διάρκεια της θητείας του (της) εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. και του (της) αναπληρωτή του είναι διετής και ορίζεται σε 

ημερολογιακά έτη. 

 

Η εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα 

όλων των υποψηφίων εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σχολή 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από 

τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Κοσμητεία 

της Σχολής Θετικών Επιστημών.       

 

 Υποψηφιότητες: 
 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους (ες) μέχρι την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 

(21.09.2020) και ώρα 14:00 στη Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας,  με τους ακόλουθους τρόπους: 

α. αίτησή του (της) ενδιαφερομένου (ης) προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στη Γραμματεία της 

Σχολής Θετικών Επιστημών (Ισόγειο κτιρίου Σ.Θ.Ε.) 

β. ηλεκτρονικά, με υπογεγραμμένη αίτηση (dean_sci@uth.gr) 

γ. επιστολικά με συστημένη επιστολή (Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παπασιοπούλου 2-4 ΤΚ 

35131, Λαμία) 

 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 

ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας και επίσης υποψήφιοι που τελούν σε 

διαθεσιμότητα ή αργία. Η εκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται για μία ακόμη θητεία. 

 

Οι υποψήφιοι (ες) μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους, η οποία 

υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Π.Θ., έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 

 

Σώμα Εκλεκτόρων:          
  

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι καταρτίζονται και 

τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Π.Θ. και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί 

κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες (20) πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (ήτοι μέχρι 17.09.2020). 

Μετά την έγκρισή τους οι κατάλογοι θα παραδοθούν στην τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Εκλογική διαδικασία: 
 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, 

η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας (το 

αργότερο Τετάρτη 30.09.2020) και αποτελείται από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού. Η τριμελής 

Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του νόμου καθώς και αν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας του/της υποψηφίου/ιας, για την 

εκπροσώπησή του (της) στη Σχολή Θετικών Επιστημών και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών 

Ε.Τ.Ε.Π. μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της. Με επιμέλεια της τριμελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής αναρτάται στην κεντρική σελίδα του Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. Η τριμελής Εφορευτική 

Επιτροπή έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και της έκδοσης του αποτελέσματος. 

 

Ψηφοφορία:              
 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. 

Σε περίπτωσης ισοψηφίας η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σχολή Θετικών Επιστημών, επαναλαμβάνεται σύμφωνα μα τα οριζόμενα στην παρ. 8 του 

άρθρου 15 του ν.4485/2017. 

 

 Σε συνέχεια των ανωτέρων καλούνται όλα τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών να προβούν σε εκλογές την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και από ώρα 

10:00 με 12:00 προκειμένου να ψηφίσουν για την ανάδειξη του (της) εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. και του (της) 

αναπληρωτή (τριας) στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ψηφοφορία εφόσον χρειασθεί, 

όπως ορίζει ο Νόμος θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 την ίδια ώρα.     

   

Η παρούσα προκήρυξη θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών, θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

mailto:dean_sci@uth.gr
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Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 

 

1.Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του(της) υποψηφίου (ας) κωλύματα εκλογιμότητας. 

   

 

 

 

 Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

       *(υπογραφή) 

    ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΠΑΓΚΟΣ  

   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

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

  

 

 Συνημμένο: Αίτηση υποψηφιότητας  

 Εσωτερική διανομή: 

 
- Γραφείο κ. Πρύτανη 
- Γραφεία κ.κ. Αν. Πρύτανη 
- Γ.Δ.Δ.Υ. 
- Νομική Υπηρεσία 
- Διεύθυνση Διοικητικού  
- Τμήμα Προσωπικού 

- Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 
- Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 
- Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών 
- Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………………………… 

 

 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………………………………………………………………………………………….. 

  

 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………………………… 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω υποψηφιότητα για εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών 

Επιστημών στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εν γνώσει των 

προϋποθέσεων που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017), η αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄3255/15-9-2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ 

αριθμ Β. Προτ. 191014/Ζ1/13-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13.11.2017) Υπουργική απόφαση και η αριθμ. 196/2-9-

2020 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών 

και του αναπληρωτή του στη Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

 

 

Τόπος / Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………………… 

 

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

(υπογραφή) 
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