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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ & 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Γραμματεία  

Σχολής Θετικών Επιστημών  

Κοσμήτορας  

Καθηγητής Γεώργιος 

Παπαθεοδώρου 

Τηλ: 2610 969638, 2610 

969688 

E-mail: nsdean@upatras.gr  

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν 

για την ανάδειξη Διευθυντή του Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας  

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών  

& 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

 

ΠΡΟΣ: - Τα μέλη ΔΕΠ με δικαίωμα συμμετοχής 

                στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών 

 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

2. το αρ. 199/12-09-2001 Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας 

3. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,  

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

4. τις διατάξεις της υπ ́ αριθ. 489/25-06-2021 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ περί εκλογής  του 

Καθηγητή κ. Γεωργίου Παπαθεοδώρου ως Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

του οποίου η θητεία λήγει στις 31/08/2024 

5. τις διατάξεις της παρ. 6
α
, του άρθ. 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 140/3-8-2018, τ. Α΄), 

6. τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25-

10-2019, τ. Β΄) & 

7. τις διατάξεις του άρθ. 192 του Ν. 4823/2021 ΦΕΚ 136/02-08-2021, τ. Α΄), 

8. τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 147084/Ζ1, με τίτλο: 

«Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών 

διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων 

σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα» (ΦΕΚ 5364/19-11-2021, τ. Β΄)  

9. το γεγονός ότι στις 8/4/2022 έληξε η τριετής θητεία του Δ/ντή του ΜΕΤ, Αναπλ. 

Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας κ. Ιωάννη Ηλιόπουλου, η οποία όμως, βάσει του Ν. 

4559/2018, άρθ. 18, παρ. 6, παρατείνεται έως τις 31-08-2022  
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Αποφασίζει 

την προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη Διευθυντή του Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία, ήτοι από 01-09-

2022 έως 31-08-2025. 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 21 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη από 

ώρα 09:00 έως 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών (κτίριο Βιβλιοθήκης, 3
ος

 όροφος, βόρεια είσοδος). 

Αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόμενους είτε: α) αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στη Γραμματεία της 

Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (κτίριο Βιβλιοθήκης, 3
ος

 όροφος βόρεια είσοδος, 

τηλέφωνα επικοινωνίας 2610969638, αρμόδια κ. Ε. Μπουσίου), είτε β) ηλεκτρονικά με αποστολή στο 

nsdean@upatras.gr, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη 

της κοινοποίησης της παρούσας προκήρυξης, ήτοι μέχρι την 7 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

14:00.  

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών, με 

αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, για θητεία τριών (3) ετών και δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα.  

Προς το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να αποστείλουν σύντομο 

Βιογραφικό Σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (nsdean@upatras.gr) στο οποίο θα αναδεικνύονται: η 

διοικητική εμπειρία, οι τυχόν σχετικές με τη λειτουργία του Μουσείου δραστηριότητές τους, η 

εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία τους και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο κάθε υποψήφιος ότι θα 

στηρίξει καλύτερα την υποψηφιότητά του για τη συγκεκριμένη θέση.  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των υποψηφιοτήτων, τα βιογραφικά των υποψηφίων με τη 

συγκατάθεσή τους, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

προς ενημέρωση του συνόλου του εκλεκτορικού σώματος. 

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

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

συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.  

Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης 

του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Σύμφωνα με την παρ. 2, του αρθ. 29 του Ν. 4485/2017, «…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 που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί 

τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία .̈ 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 

αριθ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364/19-11-2021, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 

Αρμόδιο Όργανο Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και διαχειριστής της συγκεκριμένης εκλογικής 

διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθ. 2, παρ. 1β και το άρθρο 3, παρ. 2 της υπ’ αρ. 147084/Ζ1 (ΦΕΚ 

5364/19-11-2021, τ. Β΄) Κ.Υ.Α. αντίστοιχα, ορίζεται ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην 

οποία ετάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο, ήτοι ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που μετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.  
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Παρακαλείται η αρμόδια διοικητική υπηρεσία του ιδρύματος (έως τις 2/6/2022, ημέρα Πέμπτη):  

α)  για την κατάρτιση / οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων που θα περιλαμβάνουν το 

ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, των μελών Δ.Ε.Π. κατά βαθμίδα και Τμήμα και τις 

διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τους ταχυδρομείων μορφής  xxxxxxxx@upatras.gr ,  

β)  διαβίβαση τους προς έγκριση από τον Πρύτανη του Ιδρύματος και  

γ)  αποστολή τους στην Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, προκειμένου να 

τους παραδώσει με τη σειρά της στο αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

 

Με εκτίμηση  

Ο Κοσμήτορας 

 

 

 

 

Γεώργιος Παπαθεοδώρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραμματεία Πρυτανείας 

- Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων 

- Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών & Διοικητικών Υποθέσεων 
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- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

- Διεύθυνση Γραμματειών & Ακαδημαϊκών Δομών 

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

- Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας 

- Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών 

(με την παράκληση για άμεση ενημέρωση όλων των μελών ΔΕΠ τους) 
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