
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ 

TΜΖΜΑ ΨΖΦΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ                                     Λάπιζα   7-10-2020      

Σατ. Γ/νση: Γαιόπολις                                                                      Απιθ. Ππυη. - 398  - 

                     Π.Ο. Λάρισας – Σρικάλων                       

                     Σ.Κ. 41500 Λάρισα                              

Πληρ.        :  Εωή Βαϊούλη                                                                 

Σηλ.           : 2410 684574  

e-mail        : g-ds@uth.gr                                                                                                                     

                                                                                      Προς: μέλη Γ.Δ.Π. ηος  

                                                                                                 Τμ. Ψηθιακών Σςζηημάηυν 

           

  

ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη θέζηρ Γιεςθςνηή ηος «Δπγαζηηπίος Σςζηημάηυν Υπολογιζηών» 

ηος Τμήμαηορ Ψηθιακών Σςζηημάηυν ηηρ Σσολήρ Τεσνολογίαρ ηος Πανεπιζηημίος 

Θεζζαλίαρ 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Πποζυπινήρ Σςνέλεςζηρ ηος Τμήμαηορ Ψηθιακών Σςζηημάηυν, 

έσονηαρ ςπότη: 

1. ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 29 ηος Ν. 4485/2017 (114/Α/04-08-2017) 

2. ηην απιθμ. 16569/20/ΓΠ/1-9-2020 Ππάξη ηος Ππύηανη ηος Π.Θ., ίδπςζηρ 

«Δπγαζηηπίος Σςζηημάηυν Υπολογιζηών» ζηο Τμήμα Ψηθιακών Σςζηημάηυν 

ηος Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ πος δημοζιεύηηκε ζηο ΦΔΚ 4024/Β/21-09-2020 

3. ηην απιθμ. 77561/Ε1/19-6-2020 Κ.Υ.Α. «Γιαδικαζία ηλεκηπονικήρ τηθοθοπίαρ 

για ηην ανάδειξη ηος Ππύηανη και ηυν Ανηιππςηάνευν ηυν Α.Δ.Η., ηυν  

μονομελών οπγάνυν ηυν ακαδημαφκών μονάδυν ηυν Α.Δ.Η., καθώρ και ηυν 

Γιεςθςνηών Κλινικών, Δπγαζηηπίυν και Μοςζείυν πος λειηοςπγούν ζηο 

πλαίζιο ακαδημαφκών μονάδυν ηυν Α.Δ.Η.   (ΦΔΚ 2481/Β/22-6-2020) 

       

Πποκηπύζζοςμε 

 

θέζη Γιεςθςνηή ηος «Δπγαζηηπίος Σςζηημάηυν Υπολογιζηών» ηος Τμ. Ψηθιακών 

Σςζηημάηυν ηηρ Σσολήρ Τεσνολογίαρ ηος Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ, με ηπιεηή θηηεία. 
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Οι αιηήζειρ ηυν ςποτηθίυν ςποβάλλονηαι ζηη Γπαμμαηεία ηος Τμήμαηορ μέζα ζε 

αποκλειζηική πποθεζμία δέκα (10) επγάζιμυν ημεπών από ηην επομένη ηηρ 

ημεπομηνίαρ κοινοποίηζηρ ηηρ πποκήπςξηρ, ήηοι από Πέμπτη 8 Οκτωβρίοσ 2020 έως 

Σετάρτη 21 Οκτωβρίοσ 2020.  

 

Γικαίυμα ςποβολήρ ςποτηθιόηηηαρ έσοςν όλα ηα μέλη Γ.Δ.Π. ανηίζηοισος γνυζηικού 

ανηικειμένος με ηο ανηικείμενο ηος επγαζηηπίος πος ανήκοςν ζηο Τμήμα Ψηθιακών 

Σςζηημάηυν και ανήκοςν ζηιρ βαθμίδερ ηος Καθηγηηή και Αναπληπυηή Καθηγηηή. 

 

Ζ εκλογή γίνεηαι με άμεζη και μςζηική τηθοθοπία ηυν μελών Γ.Δ.Π. ηος Τμ. 

Ψηθιακών Σςζηημάηυν. H εκλογική διαδικαζία διεξάγεηαι αποκλειζηικά με 

ηλεκηπονική τηθοθοπία  μέζυ ηος ειδικού πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ ΕΔΥΣ ηος 

Δθνικού Γικηύος Υποδομών Τεσνολογίαρ και Έπεςναρ (Δ.Γ.Υ.Τ.Δ.) 

 

Ζ ιδιόηηηα ηος Γιεςθςνηή δεν είναι αζςμβίβαζηη με ηην ιδιόηηηα μονοππόζυπος 

οπγάνος ή μέλοςρ ζςλλογικού οπγάνος Α.Δ.Η.. Γεν μποπεί να είναι ςποτήθιοι και να 

εκλεγούν εκείνοι πος αποσυπούν λόγυ ζςμπλήπυζηρ ηος ανώηαηος οπίος ηλικίαρ καηά 

ηη διάπκεια ηηρ πποκηπςζζόμενηρ θέζηρ. 

 

Γιεςθςνηήρ εκλέγεηαι ο ςποτήθιορ πος ζςγκενηπώνει ηην απόλςηη πλειοτηθία ηυν 

έγκςπυν τήθυν. Αν κανέναρ ςποτήθιορ δεν ζςγκενηπώζει ηην απαιηούμενη 

πλειοτηθία, η τηθοθοπία επαναλαμβάνεηαι ηην ίδια ημέπα μεηαξύ ηυν δύο (2) ππώηυν 

ζε τήθοςρ ςποτηθίυν, οπόηε και εκλέγεηαι ο ςποτήθιορ πος ζςγκενηπώνει ηιρ 

πεπιζζόηεπερ τήθοςρ. Σε πεπίπηυζη ιζοτηθίαρ, διενεπγείηαι κλήπυζη από ηον 

επικεθαλήρ ηηρ οικείαρ ακαδημαφκήρ μονάδαρ παποςζία ηυν ιζοτηθιζάνηυν.                                                                              

 

 

     Ο Ππόεδπορ ηηρ Πποζυπινήρ Σςνέλεςζηρ  

ηος Τμήμαηορ Ψηθιακών Σςζηημάηυν ηος Π.Θ 

 

 

 

       Αν. Καθ. Μισαήλ Βαζιλακόποςλορ 

 

 

Ζ ςπογπαθή έσει ηεθεί ζηο ππυηόηςπο πος βπίζκεηαι ζηο απσείο ηηρ Γπαμμαηείαρ ηος 

Τ.Ψ.Σ.  

 


