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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βόλος,  16 Ιουνίου 2021 

        Αριθμ. πρωτ. 862_FCLT 

         

Προς: 

ΤΑ ΜΕΛΗ του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  

του τομέα Υδραυλικής και  Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π στη Γενική 

Συνέλευση του Τομέα Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 

114/τ.Α΄/04.08.2017) 

 

Ο Καθηγητής Ευριπίδης Μυστακίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:  

 

1)Τις  διατάξεις  του  άρθρου  21  του  ν.  4485/2017  (ΦΕΚ  114/4-8-2017  τ.  Α') «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2)Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3)Την αριθ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017». 

4)Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β') Υπουργική απόφαση σχετική με τον τρόπο 

διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων  οργάνων  των  ΑΕΙ  και  τη  

διαδικασία  ορισμού  και  ανάδειξης εκπροσώπων  των  μελών  Ε.Ε.Π.,  Ε.Δ.Ι.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.,  των  διοικητικών 

υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017. 

5)Την  αριθ.  αριθμ.  Β.  Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017  (ΦΕΚ  3969/13-11-2017  τ.  Β )́ Υπουργική απόφαση που 

αφορά στην τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017  (Β 3́255)  υπουργικής  απόφασης,  με  θέμα  

«Τρόπος  διεξαγωγής  των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 

διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, των διοικητικών 

υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 

(Α 1́14)». 

6)Τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του  ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  112/13-7-2010  τ.  Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  

οργάνων  στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

(α) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π, τακτικών και αναπληρωματικών μελών, του 

τομέα Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, με θητεία που θα άρχεται από 1.9.2021 έως 31.8.2022 προκειμένου να συμμετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση του τομέα Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της υπ΄ αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπ’ αριθμόν 

153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017) απόφαση, καθώς και της υπ’ αριθμ. 

159165/Ζ1/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3453/04.10.2017) Υπουργικής Απόφασης. 

 

Η θητεία των οργάνων άρχεται στην 1η.9.2021 και είναι ετήσια βάσει νόμου. 

 

(β) Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 08η.07.2021 ημέρα Πέμπτη από τις 9.00 έως τις 

11.00 και εφ όσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζεται ακριβώς η επόμενη εργάσιμη 

ημέρα Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία. 

(γ) Καλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους του προσωπικού της κατηγορίας ως άνω, για την 

εκπροσώπησή τους στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, που 

πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας, το 

αργότερο έως τις 25 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή έως τις 12.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος για 

τα ΕΔΙΠ και τα ΕΤΕΠ. 

 

Καθορισμός διαδικασίας για τη διενέργεια των εκλογών: 

(α) Εκλογή-Δικαίωμα Άσκησης Εκλογικού Δικαιώματος: 

Οι εκπρόσωποι των μελών του Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής 

Μηχανικής, εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας 

προσωπικού της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας. 

 

(β) Εκλεκτορικό σώμα-Εκλογικοί κατάλογοι: 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους 

οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια 

υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι 

εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και 

παραδίδονται στην αρμόδια τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. (Υ.Α. 153348/Ζ1/2017 ‐ άρθρο 2, παρ. 3).  

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη που αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Επίσης, δεν 

επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη εκείνα που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. 

 

 

 



(γ) Υποψηφιότητες: 

Οι υποψηφιότητες, υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή δια της Γραμματείας του Τμήματος και 

πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας. Η υποψηφιότητα μπορεί να 

υποβληθεί αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή επιστολικά ή ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση g-civ@uth.gr. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωσή από την υποψηφιότητά 

τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 

 

(δ) Ανακήρυξη υποψηφίων: 

Η ανακήρυξη υποψηφίων γίνεται από το όργανο διενέργειας των εκλογών, ήτοι την Εφορευτική Επιτροπή 

μετά από εξέταση των υποψηφίων και αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του τμήματος. Τυχόν ενστάσεις 

για την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή 

της ψηφοφορίας.  

 

(ε) Ψηφοφορία: 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την επιμέλεια της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής. 

Οι έχοντες δικαίωμα εκλογής, σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους 

εκπροσώπους των μελών, για την κάθε θέση που προαναφέρεται. 

 

(στ) Διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας-Εφορευτική Επιτροπή: 

Την ευθύνη της διεξαγωγής της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας, κατά περίπτωση, θα έχει τριμελής 

Εφορευτική Επιτροπή, ανά κατηγορία, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, την οποία και θα ορίσει ο 

Πρόεδρος του Τμήματος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Η 

επιτροπή θα αποτελείται κατά περίπτωση από μέλη της κατηγορίας των μελών των ΕΔΙΠ του τμήματος και 

αν δεν επαρκούν, από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος, 

άλλως από μέλη άλλης κατηγορίας προσωπικού του άρθρου 10 της υπ’ αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017 

(Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017) απόφασης. Τυχόν παραιτήσεις και τυχόν ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη 

των υποψηφίων, υποβάλλονται αρμοδίως με πρωτόκολλο στην Εφορευτική Επιτροπή. Η τριμελής 

Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα 

και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του του Τομέα Υδραυλικής και 

Περιβαλλοντικής Μηχανικής μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της και με επιμέλεια αυτής 

αναρτάται ο πίνακας των υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του οικείου τμήματος. Η 

τριμελής Εφορευτική Επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το 

αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος. 

Διευκρινίζεται ότι κάθε σχετική λεπτομέρεια που άπτεται της διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα καθορισθεί 

από το αρμόδιο όργανο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι αν δεν εκλεγούν 

εκπρόσωποι της κατηγορίας ΕΔΙΠ ως άνω, η Γενική Συνέλευση του Τομέα Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής 

Μηχανικής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, χωρίς τους εκπροσώπους τους. Σημειώνεται ότι η παρούσα 

προκήρυξη, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα 

του Πανεπιστημίου, της οικείας Σχολής και του οικείου τμήματος, θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη, Ε.ΔΙ.Π του οικείου Τμήματος και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. 
 



 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

(*) 

 

Καθηγητής Ευριπίδης Μυστακίδης 
 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο μας. 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
(Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
‐Αντιπρυτάνεις 
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Γραμματεία Πρυτανείας 
‐Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής 
‐Διεύθυνση Διοικητικού  


