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Αρ. πρωτ.: 251                 Λάριςα, 22-04 -2021 
 
 

Προσ  
τα μζλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματοσ  
 (θλεκτρονικι αποςτολι) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπου των μελϊν 
Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπλθρωτι του  ςτθν Συνζλευςθ 

του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του 
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ  

με ετιςια κθτεία από 01/06/2021 ζωσ 31/05/2022 
 
Η Πρόεδρος τοσ Σμήματος Γεωπονίας-Αγροτετνολογίας, έτοντας σπόυη τα οριζόμενα 

της παρ. 1δ τοσ άρθροσ 21 τοσ Ν. 4485/2017 (Α΄114) και τις Υ.Α. με αρ. 

153348/Ζ1/15.09.2017 (Β΄3255) και 191014/Ζ1/ 07.11.2017 (Β΄3969),  

Προκηρφςςει 
 

εκλογζσ τθν 26/05/2021, θμζρα Τετάρτθ, μζςω ηλεκτρονικήσ ψηφοφορίασ για τθν 
ανάδειξθ του  εκπροςϊπου των  μελϊν Εργαςτθριακοφ  Διδακτικοφ Προςωπικοφ 
(Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπλθρωτι του ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Γεωπονίασ-
Αγροτεχνολογίασ τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, με 
ετιςια κθτεία. 
 

Τυχόν επαναλθπτικζσ εκλογζσ κα διενεργθκοφν τθν επόμενθ μζρα 27/05/2021 (παρ. 8 
του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017). 
 
Α.Υποψηφιότητεσ 
α) Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφια τα μζλθ Ε.ΔΙ.Π. που αποχωροφν από τθν υπθρεςία 
λόγω ςυμπλιρωςθσ του ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ προκθρυςςόμενθσ 
κζςθσ.  
β) Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφια μζλθ που τελοφν ςε διακεςιμότθτα ι αργία.  

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ, υποβάλουν τθν υποψθφιότθτά 

τουσ προσ τθν Εφορευτικι Επιτροπι, διά τθσ Γραμματείασ, ζωσ 28/04/2021 ημζρα 

Τετάρτη και ϊρα 12:00μ., με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

 Αυτοπροςϊπωσ με κατάκεςθ υπογεγραμμζνθσ αίτθςθσ ςτθ Γραμματεία τθσ 

Σχολισ. 

 Ηλεκτρονικά (email) με αποςτολι τθσ υπογεγραμμζνθσ αίτθςθσ ςτθ διεφκυνςθ τθσ 
Γραμματείασ του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ: g-agrtec@uth.gr (Η 

mailto:g-agrtec@uth.gr
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ηλεκτρονική υποβολή αίτηςησ πρζπει να γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα 
ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψηφίου). 

 

Οι υποψιφιοι μποροφν να παραιτθκοφν από τθν υποψθφιότθτά τουσ. Η παραίτθςθ 

γίνεται με γραπτι διλωςθ του υποψθφίου, θ οποία υποβάλλεται ςτθ Γραμματεία του 

Τμιματοσ ζωσ τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εκλογισ. 

Β. Εκλεκτορικό ςϊμα  
Το εκλογικό δικαίωμα αςκοφν όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, 

με βάςθ τουσ οποίουσ διενεργοφνται οι εκλογζσ. Οι εκλογικοί κατάλογοι 

καταρτίηονται και τθροφνται από τθν αρμόδια υπθρεςία προςωπικοφ του ιδρφματοσ 

και εγκρίνονται από τον Πρφτανθ. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριςτικοποιοφνται 20 θμζρεσ 

πριν από τθν θμζρα διεξαγωγισ των εκλογϊν και παραδίδονται ςτθν τριμελι εφορευτικι 

επιτροπι. 

Γ. Ευθφνη διεξαγωγήσ εκλογικήσ διαδικαςίασ  
Τθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ζχει τριμελισ εφορευτικι επιτροπι, 

με ιςάρικμα αναπλθρωματικά μζλθ. Τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ 

τριμελοφσ εφορευτικισ επιτροπισ είναι μζλθ τθσ οικείασ κατθγορίασ προςωπικοφ του 

Ιδρφματοσ και ορίηονται με απόφαςθ του Προζδρου του Τμιματοσ, τουλάχιςτον 5 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ. 

Η τριμελισ εφορευτικι επιτροπι, αφοφ τθσ παραδοκοφν οι αιτιςεισ των 

ενδιαφερομζνων, εξετάηει εάν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του νόμου για τθν 

υποβολι υποψθφιότθτασ, κακϊσ και αν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ κωλφματα 

εκλογιμότθτασ, και μζςα ςε 2 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν ςυγκρότθςι τθσ, ανακθρφςςει 

τουσ υποψθφίουσ εκπροςϊπουσ των μελϊν Ε.ΔΙ.Π. ςτθν Συνζλευςθ του Τμιματοσ 

Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ. Με επιμζλεια τθσ τριμελοφσ εφορευτικισ επιτροπισ, 

αναρτάται ςε ειδικό τμιμα ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ ο πίνακασ των 

υποψθφίων. Η τριμελισ εφορευτικι επιτροπι οργανϊνει και επιβλζπει τθ διεξαγωγι 

τθσ ψθφοφορίασ και εκδίδει το αποτζλεςμα. 

Δ. Ψηφοφορία  
Η ψθφοφορία διεξάγεται μζςω ηλεκτρονικήσ ψηφοφορίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 162 

«Διεξαγωγή εκλογικϊν διαδικαςιϊν ςτα Α.Ε.Ι. μζςω ηλεκτρονικήσ ψηφοφορίασ» του Ν. 

4763/2020 (Αϋ254) και το άρκρο 95 «Διεξαγωγή εκλογικϊν διαδικαςιϊν ςτα Α.Ε.Ι. μζςω 

ηλεκτρονικήσ ψηφοφορίασ - Τροποποίηςη του άρθρου 162 του ν. 4763/2020» του Ν. 

4790/2021 (Αϋ48). 

Κάκε ςχετικι λεπτομζρεια ωσ προσ τθν διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ κακορίηεται από 

τθν τριμελι εφορευτικι επιτροπι. 
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Σθμειϊνεται ότι θ παροφςα προκιρυξθ κα ςταλεί μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε 

όλα τα μζλθ Ε.ΔΙ.Π. του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ και κα αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. 

 

 

 
Η Πρόεδροσ του Τμιματοσ 
  

 
 
 
 
                                                                                   Κακθγιτρια Βογιατηι-Καμβοφκου Ελζνθ 
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