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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση: ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ                               Λάρισα, 13-04-2022 
(Περ/κή Οδός Λάρισας-Τρικάλων)                                                     Αριθμ. Πρωτ: 7491/22/ΤΔΕ 
Τ.Κ. 415 00 Λάρισα                                                                                                 
Τηλ.: 2410684235  
e-mail: g-de@uth.gr 
 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Δ.Ε. του Π.Θ., ως 
εκλέκτορες για την εκλογή Διευθυντή του 
Ερευνητικού Εργαστηρίου με την επωνυμία 
«Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής»  
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
 
(με ηλεκτρονική αποστολή) 
 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με την επωνυμία 

«Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής»  

του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  

της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών  

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

και 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 60 «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης 

Εργαστηρίων, Μουσείων, Κλινικών και λοιπών Μονάδων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία 

τροποποίησης των εσωτερικών τους κανονισμών» του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄), 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 29, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

3. Τα άρθρα 18 παρ. 6 περ. α΄ και 51 παρ. 1 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄), 
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4. Τις διατάξεις του Ν.4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 13 Α΄), 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 114 παρ. 3 και 115 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 

Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111 Α’), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 Α’),  

7. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (45 Α΄), και ιδίως των άρθρων 13 

«Συγκρότηση», 14 «Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία» και 15 «Αποφάσεις» 

(ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ), 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄), «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 με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) 

«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

άλλες διατάξεις», 

9. Την αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση “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 Β’), 

10.  Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (αρ. 

συνεδρίασης 38/12-01-2022) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

(συνεδρίαση 265/25-02-2022), σχετικά με την ίδρυση του Ερευνητικού Εργαστηρίου με 

τίτλο «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

ΠΘ,  

11.  Την αριθμ. 4232/22/ΓΠ/28-02-2022 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας «Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία “Εργαστήριο Επιχειρηματικής 

Αναλυτικής”, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και 

Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 1125 Β΄), 

12.  Τη με αριθμ. 818/02-09-2021 (ΑΔΑ 6ΣΑΕ469Β7Ξ-Β08) Πράξη του Προέδρου του 

Τμήματος, σχετικά με τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας για το Α.Ε. 2021-22, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2661/22/ΤΔΕ /11-02-

2022 (ΑΔΑ 614Ρ469Β7Ξ-ΚΑ0) Πράξη του Προέδρου, Καθηγητή Λεωνίδα Ανθόπουλου, 

13.  Τη με αριθμ. 10900/21/ΓΠ1/18-06-2021 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την εκλογή του κ. Λεωνίδα Ανθόπουλου του 

Γεωργίου, Καθηγητή α΄ βαθμίδας, στο αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, με διετή θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2023 (ΦΕΚ 495/Υ.Ο.Δ.Δ./29-06-2021), 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
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Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο 

Επιχειρηματικής Αναλυτικής» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 

Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Οι ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την 

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00, με έναν από τους κάτωθι τρόπους: 

• Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση 

υπογεγραμμένης αίτησης, βάσει του συνημμένου υποδείγματος, στη Γραμματεία του 

Τμήματος (υπ' όψη Προέδρου του Τμήματος). 

• Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g-de@uth.gr  

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα 

πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική υποβολή 

αίτησης πρέπει να γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

του/της υποψηφίου/ας. 

• Επιστολικά, με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη "ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 

Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

 Περ/κή Οδός Λάρισας-Τρικάλων (Γαιόπολη), Λάρισα, ΤΚ 415 00  

(υπ' όψη Προέδρου του Τμήματος) 

Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή 

ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν λάβει τον 

αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να επικοινωνήσει, πριν τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στα τηλέφωνα του Γραφείου της 

Γραμματείας του Τμήματος: 2410-684235, 2410-684478. 

 
Υποψηφιότητες 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού 

αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το 

Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής με δυνατότητα επανεκλογής. Η 

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

μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι όσοι αποχωρούν λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της 

ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης, υποβάλλονται στη Γραμματεία του 

Τμήματος οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. 

Μέσα σε αποκλειστική  προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της 

ανωτέρω προθεσμίας, το εκλεκτορικό σώμα καλείται να προβεί στην εκλογή του 

Διευθυντή.  

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Όργανο 

Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), να ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν την 

ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται 

για το χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των 

υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται κατωτέρω, 

πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από 
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την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με 

γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο και πρωτοκολλείται 

στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Εκλεκτορικό σώμα 

Το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που μετέχουν 

στη Συνέλευση του Τ.Δ.Ε., όπως αυτό ορίζεται στη Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης της 

Συνέλευσης του Τμήματος. 

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. 

 

Εκλογική διαδικασία 

Όργανο Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Διευθυντή του 

Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής» του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, λογίζεται ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία 

εντάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο, ήτοι ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος 

ορίζεται και ως Διαχειριστής της Εκλογικής Διαδικασίας.  

Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή 

Κάλπη ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο 

Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία 

για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα 

ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε, τα 

ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την 

Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την 

προαναφερθείσα ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να 

ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. 

 

Διευθυντής του Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Επιχειρηματικής 

Αναλυτικής» εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος 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 ισοψηφισάντων. 

 Η διάρκεια της θητείας του Διευθυντή του Εργαστηρίου με την επωνυμία 

«Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής» ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να 

προσέλθουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος "Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ" τη 

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και σε ώρα που θα ορίσει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών 

(Ο.Δ.Ε.) προκειμένου να ψηφίσουν για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με την 

επωνυμία «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής» του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. 
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Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου αν χρειασθεί, όπως ορίζει ο 

Νόμος, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και σε ώρα που θα ορίσει το Ο.Δ.Ε., με τις ίδιες 

διαδικασίες. 

 

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου/ας κωλύματα 

εκλογιμότητας 

 

Η παρούσα προκήρυξη θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και 

θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

 

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

 
                                                                    (*) 
  

  
                                                                   Καθηγητής ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ    
 
 

 
                         
 
(*): Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο τηρείται στο αρχείο του Τμήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

α) Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου με την επωνυμία 

«Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής». 

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου/ας κωλύματα 

εκλογιμότητας. 

 

ΑΔΑ: 91Α4469Β7Ξ-ΕΜΠ



6 

 

 

 

 

 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 
 

ΟΝΟΜΑ:.…………………………………………………….. 
          
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………….. 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………………………. 
 
ΒΑΘΜΙΔΑ:………………………………………..………….. 
 
ΤΗΛ……………………………..……………………………….. 
 
E-mail…………………………..……………………………….. 
 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου με την 
επωνυμία “Εργαστήριο Επιχειρηματικής 
Αναλυτικής” του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας». 
 
 
Λάρισα, ………………….……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Τ.Δ.Ε. του Π.Θ. 
 
 
Με την παρούσα σας υποβάλλω την 
υποψηφιότητά μου για εκλογή στη θέση 
Διευθυντή του Εργαστηρίου με την επωνυμία 
“Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής” 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.  
7491/22/ΤΔΕ/13-04-2022 προκήρυξη 
εκλογών. 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας. 

 
 
 
 

                 Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

ΑΔΑ: 91Α4469Β7Ξ-ΕΜΠ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

 

 
Hμερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  

ΠΡΟΣ(1): Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας για τη θέση Διευθυντή του 
Εργαστηρίου με την επωνυμία “Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής” του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και την υπ’ 
αριθ. 7491/22/ΤΔΕ/13-04-2022 προκήρυξη εκλογών.  

ΑΔΑ: 91Α4469Β7Ξ-ΕΜΠ
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