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Θζμα: «Οριςμόσ Οργάνου Διενζργειασ Εκλογϊν (Ο.Δ.Ε.), ιτοι τριμελοφσ Κεντρικισ 
Εφορευτικισ Επιτροπισ για τθν ανάδειξθ του Διευκυντι του Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου 

«Αρδευτικισ Μθχανικισ και Τεχνολογίασ» του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ, 
τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ» 
 

  Η Ρρόεδροσ του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν 
Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ  ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 83/1984 «Κδρυςθ Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, Ιονίου 
Ρανεπιςτθμίου και Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ» (ΦΕΚ 31 τ.Αϋ/20.03.1984), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

2. Τισ διατάξεισ τθσ περ. ιαϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 22 «Κδρυςθ και μετονομαςία 
Τμθμάτων» του Ν.4589/2019 «Συνζργειεσ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ με τα Τ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ, 
Ραλλθμνιακό Ταμείο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 13 τ. Αϋ/29.01.2019). 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 28 «Σφςταςθ, οργάνωςθ και λοιπά κζματα» και 
του άρκρου 29 «Διευκυντισ Εργαςτθρίου και Μουςείου» του Ν.4485/2017 
«Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν 
ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ»  (ΦΕΚ 114 τ. Αϋ/04.08.2017) . 

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 115 «Ανάδειξθ Διευκυντι Κλινικισ Εργαςτθρίου 
και Μουςείου» του Ν.4692/2020 «Αναβάκμιςθ του Σχολείου και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 111 τ. Αϋ/ 12.06.2020). 

5. Τθν υπϋ αρικ.2481/ τεφχοσ Βϋ/ 22-06-2020 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 
(Αρικ.77561/Ζ1) με κζμα: «Διαδικαςία θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ για τθν 
ανάδειξθ του Ρρφτανθ και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελϊν 
οργάνων των ακαδθμαϊκϊν μονάδων των Α.Ε.Ι., κακϊσ και των Διευκυντϊν 
Κλινικϊν, Εργαςτθρίων και Μουςείων που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο 
ακαδθμαϊκϊν μονάδων των Α.Ε.Ι.». 

6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α  /13.07.2010) 
«Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλεσ διατάξεισ», κακϊσ και τθν κατ’  
εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςα υπ’ αρικ. ΥΡΟΙΚ Δ6 
1127865/ΕΞ2010/30.09.2010 απόφαςθ. 

7. Τθν απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ αρ. 41/27-04-2021, ςχετικά με 
τθν ίδρυςθ του Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου «Αρδευτικισ Μθχανικισ και 
Τεχνολογίασ» 

      8.  Τθν απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ  του Τμιματοσ αρ. 48/27-07-2021, προκιρυξθ   
           για τθ κζςθ  Διευκυντι  του  Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου «Αρδευτικισ              
           Μθχανικισ και Τεχνολογίασ» 
       9. Τθν εκλογι τθσ Ελζνθσ Βογιατηι-Καμβοφκου του Κωνςταντίνου Κακθγιτρια α’     
           βακμίδασ ωσ Ρρόεδρο και τον Βλαχογιάννθ Μιχαιλ του Αλεξάνδρου  
           Κακθγθτι α’ βακμίδασ ωσ Αναπλθρωτι Ρρόεδρο του Τμιματοσ Γεωπονίασ-                
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          Αγροτεχνολογία τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου   
           Θεςςαλίασ, με θμερομθνία εκλογισ 01/09/2021 και θμερομθνία λιξθσ 
           Θθτείασ τθν 31/08/2023. 

   10.Τθν αρ. 599/ 06-09-2021 Διαπιςτωτικι Ρράξθ τθσ Ρροζδρου του Τμιματοσ      
    κ. Βογιατηι-Καμβοφκου Ελζνθσ, ςχετικά με τθν αναςυγκρότθςθ τθσ  
   Συνζλευςθσ του Τμιματοσ 
   11.Τισ υποψθφιότθτεσ για τθν ανάδειξθ του Διευκυντι του Ερευνθτικοφ       
      Εργαςτθρίου «Αρδευτικισ Μθχανικισ και Τεχνολογίασ» του Τμιματοσ  
       Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ, τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του  
      Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ» 

 
 

 

                                                      αποφαςίηει 
και ορίηει τριμελζσ Πργανο Διενζργειασ Εκλογϊν (Ο.Δ.Ε.) ιτοι Κεντρικι Εφορευτικι 
Επιτροπι (ΚΕΕ), με ιςάρικμα αναπλθρωματικά μζλθ, για τθν ανάδειξθ του Διευκυντι 

Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου «Αρδευτικισ Μθχανικισ και Τεχνολογίασ» του Τμιματοσ 
Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ, τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου 
Θεςςαλίασ αποτελοφμενθ από μζλθ Δ.Ε.Ρ. τθσ Συνζλευςθσ του τμιματοσ ωσ ακολοφκωσ: 
 

Σακτικά Μζλθ 
1.Γράβαλοσ Ιωάννθσ 
2.Γιαλαμάσ Θεόδωροσ 
3.τρωτόσ Γεώργιοσ 
 

Αναπλθρωματικά Μζλθ 
1.Βλαχογιάννθσ Μιχαιλ 
2.Καλφοφντηοσ Δθμιτριοσ 
3.Ιακωβάκθσ Βαςίλειοσ 
 

Πρόεδροσ τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ ορίηεται ο κ. Γράβαλοσ Ιωάννθσ, μζλοσ 
Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ, τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του 
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ του Τμιματοσ Γεωπονίασ-
Αγροτεχνολογίασ τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και ςε 
περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματόσ του, αναπλθρϊνεται από τον κ. Βλαχογιάννθ Μιχαιλ, 
Αναπλθρωτι Ρρόεδρο τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ, τθσ 
Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, Κακθγθτι πρϊτθσ βακμίδασ 
του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. 
 

Η ανωτζρω Κ.Ε.Ε., αφοφ τισ 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 ανακθρφςςει τουσ 
υποψιφιουσ Διευκυντζσ μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ ςυγκρότθςι τθσ. Με 
επιμζλεια τθσ Κ.Ε.Ε. αναρτάται ςε ειδικό τμιμα ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Τμιματοσ ο 
πίνακασ των υποψθφίων. 
 

Το τριμελζσ Πργανο Διενζργειασ Εκλογϊν (Ο.Δ.Ε.) ιτοι θ Κ.Ε.Ε., ζχει τθν ευκφνθ διεξαγωγισ 
τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ τθν Πζμπτθ 23 επτεμβρίου 2021, ορίηει ζνα μζλοσ του ωσ 
Διαχειριςτι τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ προκειμζνου να προμθκευτεί τουσ κωδικοφσ 
πρόςβαςθσ ςτο ειδικό πλθροφοριακό ςφςτθμα «ΖΕΤ» μζςω του οποίου κα 
πραγματοποιθκεί θ εκλογικι διαδικαςία με θλεκτρονικι ψιφο, κακορίηει το ακριβζσ 
χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο οι εκλογείσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αςκοφν το 
εκλογικό τουσ δικαίωμα, διαςφαλίηει τθν ουςιαςτικι και ακϊλυτθ άςκθςθ του εκλογικοφ 
δικαιϊματοσ των μελϊν του εκλογικοφ ςϊματοσ, παρακολουκεί τθν ορκι και ομαλι 
διεξαγωγι τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, με τθ λιξθ του προκακοριςμζνου χρονικοφ 
διαςτιματοσ ειςάγει τουσ απαραίτθτουσ κωδικοφσ προκειμζνου το ςφςτθμα να προβεί ςτθν 
εξαγωγι των αποτελεςμάτων, ανακοινϊνει το αποτζλεςμα, ςυντάςςει πρακτικό εκλογισ 
και το υποβάλει ςτον Ρρφτανθ, ο οποίοσ εκδίδει διαπιςτωτικι πράξθ εκλογισ που 
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
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Η παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και κα καταχωρθκεί 
ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. 
 

 
                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
                                                                                     ΓΕΩΠΟΝΙΑ-ΑΓΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

                                                (υπογραφι)* 

 

 

 

       ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΟΓΙΑΣΖΗ-ΚΑΜΒΟΤΚΟΤ ΕΛΕΝΗ 

* Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο τθσ Γραμματείασ 
του  Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ 
 

 
Κοινοποίθςθ (θλεκτρονικι αποςτολι) 

- Τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ  
 
Εςωτερικι διανομι (θλεκτρονικι αποςτολι) 

- Ρρφτανθ 
- Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων & Φοιτθτικισ Μζριμνασ 
- Κοςμθτεία Σχολισ Τεχνολογίασ 

 
υνθμμζνα 

- Η υπ αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β  ) Υπουργικι Απόφαςθ που 

κακορίηει τον τρόπο διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ για τθν ανάδειξθ των 

μονοπρόςωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. κατά τθν εφαρμογι του ν. 4485/2017 (Α  114). 

- Ο Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α   111) «Αναβάκμιςθ του Σχολείου και άλλεσ διατάξεισ». 

- Η υπϋ αρικ. 77561/Ζ1/22.06.2020 (ΦΕΚ 2481 τ. Βϋ) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

«Διαδικαςία θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ για τθν ανάδειξθ του Ρρφτανθ και των 

Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελϊν οργάνων των ακαδθμαϊκϊν μονάδων 

των Α.Ε.Ι., κακϊσ και των Διευκυντϊν Κλινικϊν, Εργαςτθρίων και Μουςείων που 

λειτουργοφν ςτο πλαίςιο ακαδθμαϊκϊν μονάδων των Α.Ε.Ι.» 
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