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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4485/2017 για την «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/4-8-2017 

τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 96 και 127, του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. 

Α΄) και  την ΚΥΑ 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481/22-6-2020), 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 

εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για θητεία τριών (3) ετών, από 01/09/2021 έως 

31/08/2024. 

 

Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους 

απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. Δεν επιτρέπεται να είναι 

υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου 

ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Επιτρέπεται η εκλογή 

Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά. Ο Κοσμήτορας 

δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου 

ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και 

Μουσείου. 
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Κοσμήτορα, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, να υποβάλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία της Σχολής από σήμερα έως 

και τις 10/06/2021 και ώρα 14.00 με αίτησή τους προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Η αίτηση μπορεί να επισυναφθεί σε ηλεκτρονικό 

μήνυμα στη διεύθυνση secret@survey.ntua.gr. 

 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψήφο μέσω 

του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος  (σύστημα  «ΖΕΥΣ»)  του  Εθνικού  Δικτύου 

Υποδομών  Τεχνολογίας  και  Έρευνας, την Παρασκευή 25/06/2021 και ώρα 09.00 έως 

15.00. Εφόσον προκύψει η ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα 

πραγματοποιηθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Δευτέρα 28/06/2021 και 

ώρα 09.00 π.μ. έως 15.00. 

 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών 

πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και 

επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό 

σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, 

ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την 

απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 

 
 

 
Κοινοποίηση: 
-Πρύτανη Ε.Μ.Π. 
Δ/νση Διοικητικού Προσ/κού:  
-Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 

     Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  
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