
 

 

Πποκήπςξη 

 για ηην ανάδειξη Γ/νηή Σομέα Βαζικών Δπιζηημών και Βιολογίαρ ηος ηόμαηορ 

με εηήζια θηηεία  01-09-2020 /31-08-2021 

 
Σύκθωλα:  
1) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, η. Α )́ “Οξγάλωζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο”  
2) ηελ ππ’ αξηζ. 153348/Ζ1/15/09/2017 ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ “Τξόπνο δηεμαγωγήο ηωλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 
αλάδεημε ηωλ κνλνπξόζωπωλ νξγάλωλ ηωλ Α.Ε.Θ. θαη δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη 
αλάδεημεο εθπξνζώπωλ ηωλ κειώλ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΘ.Π., θαη Ε.Τ.Ε.Π., ηωλ δηνηθεηηθώλ 
ππαιιήιωλ θαη ηωλ θνηηεηώλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ηωλ Α.Ε.Θ. θαηά ηελ πξώηε 
εθαξκνγή ηνπ λ.4485/2017 (Α 1́14)»  

3) ην άξζξν 18 παξ.6 ηνπ Ν.4559/03-08-2018 «Παλεπηζηήκην Θωαλλίλωλ, Θόλην 
Παλεπηζηήκην θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

4) ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4690/30-5-2020 «Κύξωζε: α)ηεο από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέηξα γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ζπλερηδόκελωλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξωλνϊνύ 
COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (A' 84) θαη β) ηεο από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
«Πεξαηηέξω κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ζπλερηδόκελωλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο 
ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 θαη ηελ επάλνδν ζηελ θνηλωληθή θαη νηθνλνκηθή 
θαλνληθόηεηα» (Α'90) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

5) ηα άξζξα 98 θαη 114 ηνπ Ν.4692/12-6-2020 «Αλαβάζκηζε ηνπ Σρνιείνπ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»  

 

Πξνθεξύζζνπκε εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Γηεπζπληή Σνκέα Βαζηθώλ Δπηζηεκώλ 

θαη Βηνινγίαο ηνπ ηόκαηνο. 

 

Οξίδνπκε σο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ ηελ Σεηάπηη 22-07-2020 και 

ώπα 11:00-12:00 ζηο Γπαθείο ηος Σομέα (Ιζόγειο Νέος Κηιπίος). Η ςεθνθνξία 

είλαη άκεζε θαη κπζηηθή θαη δηεμάγεηαη κε θάιπε. Η εθινγή γίλεηαη κε εληαίν 

ςεθνδέιηην, πνπ πεξηιακβάλεη ηα νλόκαηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ Οη εθινγείο 

ζεκεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα έλαλ κόλν από ηνπο ππνςήθηνπο Γηεπζπληέο 

δίπια από ην όλνκά ηνπ. Αλ θαλέλαο ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ 
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απαηηνύκελε πιεηνςεθία, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ακέζσο, ηελ ίδηα εκέξα, 

κεηαμύ ησλ δύν (2) πξώησλ ζε ςήθνπο ππνςεθίσλ, νπόηε θαη εθιέγεηαη ν 

ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο πεξηζζόηεξεο έγθπξεο ςήθνπο. ε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο, δηελεξγείηαη θιήξσζε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Σο ζώμα εκλεκηόπων γηα ηελ εθινγή Γηεπζπληή Σνκέα απαξηίδεηαη από ην 

ζύλνιν ησλ θαζεγεηώλ πξώηεο βαζκίδαο, ησλ αλαπιεξσηώλ θαζεγεηώλ, ησλ 

επίθνπξσλ θαζεγεηώλ, κόληκσλ θαη επί ζεηεία, θαζώο θαη ησλ ππεξεηνύλησλ 

ιεθηόξσλ ηνπ νηθείνπ Σνκέα. 

 

Γιεςθςνηήρ Σομέα α) εθιέγεηαη πιήξνπο απαζρόιεζεο κέινο Γ.Δ.Π. κέρξη θαη ηε 

βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ ηνπ νηθείνπ Σνκέα γηα ζεηεία ελόο (1) έηνπο, β) επηηξέπεηαη 

ε εθινγή Γηεπζπληή γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ζεηεία, γ) Γηεπζπληήο δελ κπνξεί λα 

επαλεθιεγεί πξηλ πεξάζνπλ δύν (2) έηε από ηε ιήμε ηεο δεύηεξεο ζεηείαο ηνπ. Γελ 

επηηξέπεηαη ε εθινγή Γηεπζπληή γηα πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο (4) ζεηείεο 

ζπλνιηθά. 

 

Ο Γηεπζπληήο Σνκέα δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρεη ζπγρξόλσο ην αμίσκα άιινπ 

κνλνπξόζσπνπ νξγάλνπ ηνπ νηθείνπ ή άιινπ Α.Δ.Ι., κε εμαίξεζε ηε ζέζε 

Γηεπζπληή Π.Μ.., Δξγαζηεξίνπ, Κιηληθήο θαη Μνπζείνπ. 

 

Καλούμε ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ/νερ γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε, πνπ πιεξνύλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ Νόκνπ, λα ππνβάινπλ ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Σκήκαηνο έσο ηην Παπαζκεςή 10-07-2020 και ώπα 14:00. 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ 
        Υπνγξαθή  

        Καθηγηηήρ Φοίβορ Ν. Μαδιανόρ 

 
Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξωηόηππν, πνπ βξίζθεηαη ζην Αξρείν ηεο Γξακκαηείαο. 

 
 

Συν.: 1. Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος 
          2.  Θα σταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη ΔΕΠ του Οικείου Τομέα (δια της Γραμματείας του Τομέα) 

 3.  Θα σταλεί στη Δ/νση Διοικητικού 


