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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ  

 

Αριθμ. πρωτ.: 973_ADMN 

Βόλος, 07 Ιουλίου 2021 

 

 

 

ΠΡΟΣ  

Τα μέλη του Τομέα Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  

για την ανάδειξη των ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ των εργαστηρίων του Τομέα Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής 

Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 

α) Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής 

β) Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής 

και  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, έχοντας 

υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμόν Γεν. Πρωτ. 16161/260-8-2020 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας (ΦΕΚ 723/ τ. ΥΟΔΔ/10-09-2020) για την εκλογή του Καθηγητή κ. Αιμίλιου Κωμοδρόμου στη 

θέση του Διευθυντή του Τομέα Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. 

Α΄/4.8.2017), περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 115 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Τ.Α’/12-06-2020), 

σε συνδυασμό με το άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Ά έως Ε» και το άρθρο 88 

του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ. 6 του Ν. 4559 (ΦΕΚ 142/τ. 

Α’/03-08-2018) οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ 

υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 τ ου Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112 τ.Α /́2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε, 
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συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 

237/τ.Α΄/31.10.2014) και το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/23.03.2015), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση. 

5. Την υπ΄ αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2481/τ.Β΄/22.06.2020), 

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), με τίτλο: «Διαδικασία 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη ….., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων 

των Α.Ε.Ι., καθώς και άλλων ………, που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.».  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την προκήρυξη εκλογών προκειμένου να αναδειχθεί ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ των παρακάτω ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ του  

ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 

α) Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής 

β) Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής 

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021, από 9:00 π.μ. έως 12:00. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την 

ίδια Εφορευτική Επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.  

3. Καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ υποψηφίους για τη θέση Διευθυντών στα ανωτέρω Εργαστήρια που 

πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Γραμματεία του τμήματος, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά (g-civ@uthg.gr) 

ή επιστολικά, από την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 14.30.  

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν 

στη Γενική Συνέλευση του Τομέα. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  

Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους 

συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. 

Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου  

ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. 

Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει 

στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. 

Το Εργαστήριο διευθύνεται από ένα Διευθυντή που είναι μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Ελλείψει αυτού η Διεύθυνση ανατίθεται σε 

Αναπληρωτή Καθηγητή και ελλείψει αυτού σε Επίκουρο Καθηγητή. 
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ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-08-2017) και στην υπ΄ αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 

2481/τ.Β΄/22.06.2020), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), με 

τίτλο: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη ….., των μονομελών οργάνων των 

ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και άλλων ………, που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών 

μονάδων των Α.Ε.Ι.».  

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της 

κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι 

αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον 

επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, να προβεί στην εκλογή του 

Διευθυντή.  

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως προβλέπει η κείμενη 

νομοθεσία, ήτοι με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») 

του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο 

πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://zeus.grnet.gr και υποστηρίζεται τεχνολογικά 

από το ως άνω Δίκτυο. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, την καθορισμένη 

κατά τα ανωτέρω ημερομηνία και ώρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 

77561/Ζ1/19.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2481). 

Ο Επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, ως όργανο διενέργειας των εκλογών, έχει την ευθύνη διεξαγωγής 

της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή του Διευθυντή. Οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και 

ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής. 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν 

κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την 

ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που 

συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον 

επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφησάντων. 

Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη 

από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις, θα 

αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα 

ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.  
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Ο Διευθυντής του Τομέα  

Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής 

 

(*) 

Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 

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

 

 

 

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 
- Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ………………………………………..…..……………….. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 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 του Εργαστηρίου 

………………………………………………………………... του Τομέα Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής.  

 

Τόπος/Ημερομηνία: 

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

 

Ο Αιτών/Η Αιτούσα: 

 

…………………………………………… 

(υπογραφή) 
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