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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ  

Αριθμ. πρωτ.: 759 

Βόλος, 22 Μαΐου 2023 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 

α. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής,  

β. Δομοστατικής,  

γ. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και  

δ. Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 

ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ141/21-07-2022 τ. Α΄),  

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του του ν. 4559/2018 «Κεφάλαιο Δ΄ Λοιπές Διατάξεις 

Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ142/3-8-2018 τ. Α΄),  

3. Την υπ΄ αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης 

των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών 

οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα 

συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ 5220/7-10-2022 τ. Β΄),  

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια» του Ν. 4727/2020 «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» (ΦΕΚ 184/23-09-202 τ. Α΄),  

5. Την υπ’ αριθμ. 5204/11-11-2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης 

«ΖΕΥΣ» (ΦΕΚ 5244/12-11-2021 τ. Β’),  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Την προκήρυξη εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Διευθυντών/τριών στους 

παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία από 01-09-2023 έως 31-08-2025: 

▪ Τομέα Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
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▪ Τομέα Δομοστατικής 

▪ Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

▪ Τομέα Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής 

Β) Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023, από 9:00 π.μ. έως 12:00. 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω 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.» (ΕΔΥΤΕ 

Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5204/11-11-2021 Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 

«Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (ΦΕΚ 5244/12-11-2021 τ. Β’). Αν κανείς από τους/τις υποψήφιους/ες 

δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων που 

καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των υποψήφιων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση, ήτοι 

την Δευτέρα 25.6.2023 από τις 10:00 έως 14:00. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 

επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τρίτη 

26.6.2023 από τις 10:00 έως 14:00, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τη σχετική 

πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του 

Τμήματος ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν. 

Γ) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών/τριών Τομέων του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, με συνημμένη 

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας, στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών έως και την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση g-civ@uth.gr. Η ηλεκτρονική 

υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της 

υποψήφιου/ας και να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να παραιτηθεί από 

την υποψηφιότητά του/της. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση g-civ@uth.gr, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου 

για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με τους όρους αυτής και διαβιβάζεται άμεσα στο Όργανο 

Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 

Ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την εκλογική διαδικασία του Διευθυντή Τομέα, ορίζεται ο 

Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Κατά τη διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κάθε 

εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν υποψήφιο.  

Διευθυντής/τρια Τομέα εκλέγεται για θητεία δύο (2) ετών Καθηγητής/τρια πρώτης βαθμίδας ή 

Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια, πλήρους απασχόλησης, που υπηρετεί στον Τομέα. Δεν επιτρέπεται να 

θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή/τρια Τομέα: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 

συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι/ες 

έχουν διατελέσει για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο εν λόγω αξίωμα στον ίδιο ή άλλον Τομέα 

του Τμήματος. Ο Διευθυντής/τρια Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με εξαίρεση τις 
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θέσεις Διευθυντή/τριας προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, 

πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή ερευνητικού 

ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου της παρούσας ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο 

αξίωμα. 

Το Εκλεκτορικό Σώμα για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα 

(Τομέα), κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής 

καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.  

Στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. ή της επιμέρους ακαδημαϊκής μονάδας που αφορά η εκλογική διαδικασία, εφόσον 

υφίσταται, δύναται να αναρτάται σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου/ας, εφόσον το επιθυμεί 

ο/η ίδιος/α ο/η υποψήφιος/α. 

Η παρούσα πρωτοκολλείται και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. των 

Τομέων: α) Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, β) Δομοστατικής, γ) Μεταφορών, Συγκοινωνιακών 

Υποδομών και δ) Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής.  

Επίσης, η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας καθώς και στον ιστότοπο «Δι@ύγεια». 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

(*) 

 

Καθηγητής Νικήτας Μυλόπουλος 

 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της γραμματείας.  

 

Συνημμένα:  

- Υπόδειγμα αίτησης υποβολής υποψηφιότητας 

- Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας 

Κοινοποίηση (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
‐Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
- Μέλη ΔΕΠ Τμήματος 
‐ Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής 
- Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
- Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Προσωπικού 
 
 

ΑΔΑ: Ρ7Ν8469Β7Ξ-ΑΩ8



 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ …………………………………..…..………………………………………………….. 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………………………………………….. 

Όνομα πατέρα:………………………………………………………………………………………………………….. 

Όνομα μητέρας:……………………………………………………………………………………………………….... 

Ιδιότητα::…………………………………………………………………………………………………………………... 

Τόπος γέννησης:………………………………………………………………………………………………………... 

Ημερομηνία γέννησης:………………………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση Κατοικίας:……………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή/τριας του Τομέα 

……………………………………………………………………………………………………….. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-

2022) και η με αρ. πρωτ. ………………………………. Προκήρυξη Εκλογών.  

 

Τόπος/Ημερομηνία: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ο Αιτών/Η Αιτούσα: 

 

…………………………………………… 

(υπογραφή) 

 

Συνημμένα: 

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας 
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