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 Λαμία, 9/11/2022 
 Αρ. Πρωτ.: 328 

  

 Προς : 

το σύνολο των μελών ΔΕΠ της Τμήματος Μαθηματικών 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας 

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του Τμ. Μαθηματικών) 

 

 Κοιν.:  

1. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

2. Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και  

Φοιτητικής Μέριμνας 

3. Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών 

4. Νομική Υπηρεσία 

5. Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

6. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Λαμία) 

7. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης 

     (ηλεκτρονική αποστολή) 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπρόεδρου 

του  Τμήματος Μαθηματικών  

της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 

και 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

 Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το αριθμ. ΦΕΚ 626/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-8-21 στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ.12286/21/ΓΠ/6-7-20 διαπιστωτική πράξη του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1ζ «Ίδρυση και Μετονομασία Τμημάτων» του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29-1-19) 

«Συνέργειες Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». 

4. Τα άρθρα 75 έως 79 του Κεφαλαίου ΙΑ΄ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α’) 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
– Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 136/Α΄/3-8-2021).      
6. Τις διατάξεις των άρθρων 32 «Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος – Διαδικασία εκλογής», 33 «Αρμοδιότητες Προέδρου  και 

Αντιπροέδρου Τμήματος», 38 «Αυτοδυναμία ακαδημαϊκών μονάδων», 39 «Όργανα μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων» και 40 

«Γενικές  διατάξεις για την εκλογή, οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης», 412 « Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄» 

και 448 «Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β» ΄του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 

διατάξεις». 

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

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων 

διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη. 
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8. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Επικρατείας με αριθμ. 5204/12-11-2021 «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ» 

(ΦΕΚ 5244/Β΄/ 12-11-2021). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 «Διαδικασία εκλογής Κοσμητόρων-Αναπληρωτών Κοσμητόρων, Προέδρων και Αντιπροέδρων 

Τμημάτων και Διευθυντών Τομέων», καθώς και των άρθρων 9, 10 και 11 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας 

& Θρησκευμάτων και Επικρατείας με αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/7-10-2022.  

10. Την αριθμ. 24800/22/ΓΠ/4-11-2022 Πρυτανική Πράξη «Ανασυγκρότηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 

Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός του προσωρινού Προέδρου και 

Αντιπροέδρου της» . 

11. Την με αρ. πρωτ. 24892/22/ΓΠ/7-11-2022 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη «Διαπίστωση αυτοδυναμίας του Τμήματος 

Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». 

 
 

 

 προκηρύσσει 

1. εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

(ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), με θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης 

εκλογή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31-8-2024. 

Οι ενδιαφερόμενοι για το αξίωμα του (της) Προέδρου και τους (της) Αντιπροέδρου καλούνται να υποβάλλουν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Τετάρτη 23/11/2022 (ώρα 14:00) στη Γραμματεία της 

Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κα. Ευαγγελία Μπουσίου, e-mail 

dean_sci@.uth.gr).   

Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου 

που λαμβάνει το αίτημά του/της. 
 

Εάν ο(η) υποψήφιος(α) δεν λάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να επικοινωνήσει, πριν τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στο τηλέφωνο του Γραφείου της Γραμματείας της οικείας Σχολής: 222310 

60226, 60225. 

 

Υποψηφιότητες. 

- Υποψήφιοι για το αξίωμα του (της) Προέδρου και του (της) Αντιπροέδρου Τμήματος πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., πλήρους 

απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος.  
 

- Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του (της) Προέδρου ή Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν από την 
υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι 
έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). 
 

- Ο (Η) Πρόεδρος και ο (η) Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου 
οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου 
προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή 
Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν 
διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση 
διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. 
 

- Ο (Η) Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του (της) Προέδρου, αν ο (η) Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά. 
 

- Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για τα αξιώματα Προέδρου και Αντιπροέδρου του εν λόγω Τμήματος ορίζονται από το 
Συμβούλιο Διοίκησης, οι αρμοδιότητες του οποίου ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο έως τη συγκρότησή του. 

 

             Εκλεκτορικό σώμα 

- Το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από  το σύνολο  των  μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και 
λογίζονται όλα τα υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως βαθμίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος που αφορά η εκλογική διαδικασία. 
 

- Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία μόνο τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς 
αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, σύμφωνα με την παρ.2 του 
άρθρου 40 του ν.4957/2022.  

 

 

 Εκλογική Διαδικασία  

 

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του 

Καθηγητή, και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής δεν 

συμμετέχουν μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Αν ο υπηρετών 

Πρόεδρος είναι υποψήφιος, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού των μελών της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει στη 

Συνέλευση το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος. Ως Πρόεδρος της 
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τριμελούς εφορευτικής επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο συμμετέχει σε αυτή. Η εφορευτική 

επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες, εξετάζει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και 

καταρτίζει εντός δύο (2) ημερών δύο (2) ενιαία ψηφοδέλτια, ένα (1) με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του 

Προέδρου και ένα (1) με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.  

 

 

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία 

«Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). 

 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν 

υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση ή μεταξύ των υποψηφίων στη δεύτερη (2η) θέση, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των 

υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση, είτε καταλαμβάνουν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Αν 

εξακολουθεί να υφίσταται ισοψηφία στη δεύτερη (2η) θέση διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που 

ισοψηφούν στη δεύτερη (2η) θέση, και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2) πρώτων. Επί νέας άγονης 

εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 

οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, 

διενεργείται κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. 

 

Η εφορευτική επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους 

εκλεγέντες Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, αποστέλλοντας το αποτέλεσμα προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την έκδοση 

διαπιστωτικής πράξης εκλογής. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να ασκήσουν το εκλογικό τους 

δικαίωμα την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κατά τις ώρες που θα ορίσει και 

θα ανακοινώσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου να ψηφίσουν για την ανάδειξη του (της) 

Προέδρου και του (της) Αντιπροέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ)  του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Η ψηφοφορία για την εκλογή του (της) Προέδρου και του (της) Αναπληρωτή Προέδρου αν χρειασθεί, όπως ορίζει ο Νόμος, θα 

επαναληφθεί την επομένη ημέρα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 με τις ίδιες διαδικασίες και σε περίπτωση νέας άγονης 

εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.   

 

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

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

 (σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα) 

 

Η παρούσα προκήρυξη να καταχωριστεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην κεντρική 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην ιστοσελίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

 

 

 

 Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

               *(υπογραφή) 

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ 

    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

          *Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Σχολής  
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 Α Ι Τ Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ 
 υποψηφιότητας για τη θέση  τον Κοσμήτορα 

 του/της  Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

 της  Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

   

 

 του/της  

  

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

 ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………..   για τη θέση του (της) Προέδρου του Τμήματος 
 

 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………..  Μαθηματικών, της Σ.Θ.Ε. του Π.Θ. σύμφωνα με  

 ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………..  τις σχετικές  διατάξεις του άρθρου 32 του   

 ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………………….  Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α΄) και την αριθ. πρωτ.  

 ΒΑΘΜΙΔΑ :…………………………………………………     328/9-11-2022  προκήρυξη εκλογών 

 

    

 

   Συνημμένα υποβάλλω: 

 Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση του /της  α.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο  

 Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας 

 Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»   

   

   

    

 

  

 

 

Τόπος / Ημερομηνία:   Ο Αιτών/ Η Αιτούσα 

 

 

…………………………………………….   (υπογραφή) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 Α Ι Τ Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ 
 υποψηφιότητας για τη θέση  τον Κοσμήτορα 

 του/της  Αντιπροέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

 της  Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

   

 

 του/της  

  

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

 ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………..   για τη θέση του (της) Αντιπροέδρου του Τμήματος 
 

 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………..  Μαθηματικών, της Σ.Θ.Ε. του Π.Θ. σύμφωνα με  

 ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………..  τις σχετικές  διατάξεις του άρθρου 32 του   

 ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………………….  Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α΄) και την αριθ. πρωτ.  

 ΒΑΘΜΙΔΑ :…………………………………………………     328/9-11-2022 προκήρυξη εκλογών 

 

    

 

   Συνημμένα υποβάλλω: 

 Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση του /της  α.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο  

 Αντιπροέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας 

 Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»   

   

   

    

 

  

 

 

Τόπος / Ημερομηνία:   Ο Αιτών/ Η Αιτούσα 

 

 

…………………………………………….   (υπογραφή) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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