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                                             ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 

 ΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
 ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ-ΑΓΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Ταχ. Δ/νςθ: ΓΑΙΟΡΟΛΙΣ                                            Λάριςα,   14 Οκτωβρίου 2021 
(Ρερ/κι Οδόσ Λάριςασ-Τρικάλων)                         Αρ. πρωτ.: 667 
Τ.Κ. 41500 Λάριςα                                                                                                 
Ρλθροφορίεσ: Κ. Μπατηογιάννθ                                            
Τθλ.: 2410684275                                                                       
e-mail:g-agrtec@uth.gr  
 
 
                                        Προσ: Το ςϊμα των Εκλεκτόρων για τθν εκλογι  
                                                    Διευκυντι του Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου                             
                                                    «Διαχείριςθσ Φυτοχγείασ» (Ε.Δι.Φ.)» 
 

           όπωσ πίνακασ αποδεκτϊν 
           (θλεκτρονικι αποςτολι) 

 
    Προκήρυξη εκλογήσ Διευθυντή του Ερευνητικοφ Εργαςτηρίου «Διαχείριςησ 
Φυτοχγείασ» (Ε.Δι.Φ.)» του Σμήματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ τησ χολήσ 
Γεωπονικϊν Επιςτημϊν του Πανεπιςτημίου 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 
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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. 48/27-07-2021, ςχετικά με 
τθν ίδρυςθ του Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου «Διαχείριςθσ Φυτοχγείασ» 
(Ε.Δι.Φ.)» 

      8.  Τθν απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ  του Τμιματοσ αρ. 53/12-10-2021, προκιρυξθ   
           για τθ κζςθ  Διευκυντι  του  Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου «Διαχείριςθσ  
           Φυτοχγείασ» (Ε.Δι.Φ.)  
      9.  Τθν εκλογι τθσ Ελζνθσ Βογιατηι-Καμβοφκου του Κωνςταντίνου Κακθγιτρια α’       
           βακμίδασ ωσ Ρρόεδρο και τον Μιχαιλ Βλαχογιάννθ  Κακθγθτι α’  βακμίδασ  
          ωσ Αναπλθρωτι Ρρόεδρο του Τμιματοσ   Γεωπονίασ- Αγροτεχνολογίασ τθσ  
           Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, με  
           Ημερομθνία εκλογισ 01/09/2021 και θμερομθνία λιξθσ κθτείασ τθν  
           31/08/2023. 
        10. Τθν αρ. 599/06-09-2021 Διαπιςτωτικι Ρράξθ τθσ Ρροζδρου του  
          Τμιματοσ κ. Βογιατηι-Καμβοφκου Ελζνθσ, ςχετικά με τθν ςυγκρότθςθ τθσ  
          Συνζλευςθσ του Τμιματοσ 
 
                                                                 Προκηρφςςει 
εκλογζσ για τθν ανάδειξθ Διευκυντι του Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου «Διαχείριςθσ 
Φυτοχγείασ» (Ε.Δι.Φ.)» του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ, τθσ  Σχολισ 
Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν, του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ με διάρκεια κθτείασ τριϊν 
ετϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ διαπιςτωτικισ πράξθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβζρνθςθσ. 
   
Τποψηφιότητεσ: 
Ο Διευκυντισ του Εργαςτθρίου είναι μζλοσ ΔΕΡ αντίςτοιχου γνωςτικοφ 
αντικειμζνου, ο οποίοσ ανικει ςτθν ακαδθμαϊκι μονάδα ςτθν οποία ανικει το 
εργαςτιριο. Η κθτεία του διευκυντι είναι τριετισ με δυνατότθτα επανεκλογισ. Η 
ιδιότθτα του Διευκυντι δεν είναι αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτα μονοπρόςωπου 
οργάνου ι μζλουσ ςυλλογικοφ οργάνου ΑΕΙ. Δεν μπορεί να είναι υποψιφιοι, όςοι 
αποχωροφν λόγω ςυμπλιρωςθσ του ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ 
προκθρυςςόμενθσ κζςθσ. 
 
Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 
θμερομθνίασ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ προκιρυξθσ υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του 
Τμιματοσ οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ κζςθ του Διευκυντι. 
 
Μζςα ςε αποκλειςτικι  προκεςμία δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιξθ τθσ 
ανωτζρω προκεςμίασ, το εκλεκτορικό ςϊμα καλείται να προβεί ςτθν εκλογι του 
Διευκυντι.  
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Το ςϊμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι Διευκυντι εργαςτθρίου απαρτίηεται από το 
ςφνολο των μελϊν ΔΕΡ που μετζχουν ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ 
 
Η ψθφοφορία είναι άμεςθ και μυςτικι και διεξάγεται μζςω θλεκτρονικισ 
ψθφοφορίασ ςε εργάςιμθ θμζρα, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ διεξαγωγι 
επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ τθν ακριβϊσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ςφμφωνα με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
 
Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, καλοφνται όλα τα μζλθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ να 
αςκιςουν το εκλογικό τουσ δικαίωμα την 18η Νοεμβρίου 2021, μζςω ηλεκτρονικήσ 
ψηφοφορίασ και κατά τισ ϊρεσ που κα ορίςει και κα ανακοινϊςει θ Κεντρικι 
Εφορευτικι Επιτροπι, προκειμζνου να ψθφίςουν για τθν ανάδειξθ του Διευκυντι 
του Εργαςτθρίου «Διαχείριςθσ Φυτοχγείασ» (Ε.Δι.Φ.)» του Τμιματοσ Γεωπονίασ-
Αγροτεχνολογίασ, τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου 
Θεςςαλίασ. 
 
Οι υποψθφιότθτεσ υποβάλλονται ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ Γεωπονίασ-
Αγροτεχνολογίασ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθζςουν την υποψηφιότητά τουσ από την 15η 
Οκτωβρίου 2021 ζωσ και την 01 Νοεμβρίου 2021 και ϊρα 14:00, με ζναν από τουσ 
παρακάτω τρόπουσ: 

 Αυτοπροςϊπωσ, με κατάκεςθ υπογεγραμμζνθσ αίτθςθσ, βάςει του 
ςυνθμμζνου υποδείγματοσ, ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Γεωπονίασ-
Αγροτεχνολογίασ τθσ Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου 
Θεςςαλίασ. 

 Με κατάκεςθ υπογεγραμμζνθσ αίτθςθσ από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 
εκπρόςωπο του ενδιαφερόμενου, βάςει του ςυνθμμζνου υποδείγματοσ, ςτθ 
Γραμματεία του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ τθσ Σχολισ 
Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. 

 Με θλεκτρονικι αίτθςθ, βάςει του ςυνθμμζνου υποδείγματοσ, ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: g-agrtec@uth.gr (Η θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ 
πρζπει να γίνει μόνον από τθν ιδρυματικι κυρίδα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου του υποψθφίου). 

 
Η επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τθσ υποψθφιότθτασ κα γίνεται με τθν αποςτολι 
θλεκτρονικά του αντίςτοιχου αρικμοφ πρωτοκόλλου. Εάν ο υποψιφιοσ δεν λάβει 
τον αντίςτοιχο αρικμό πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να επικοινωνιςει, 
πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, ςτο τθλζφωνο του 
Γραφείου τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ: 2410684275. 
 
Δικαιολογητικά Τποβολήσ Τποψηφιότητασ: 

 Αίτθςθ υποψθφιότθτασ 
 Βιογραφικό ςθμείωμα 
 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου 

mailto:g-agrtec@uth.gr
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 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του υποψθφίου 
κωλφματα εκλογιμότθτασ. 

 
υνημμζνα: 

 Αίτθςθ υποψθφιότθτασ για το αξίωμα του Διευκυντι Εργαςτθρίου 
 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του υποψθφίου 

κωλφματα εκλογιμότθτασ. 
 
Η παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και κα 
καταχωρθκεί ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. 
 

  
                                                                                                       
                                                                                                    Με εκτίμθςθ, 
                                                                                               Η ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                                                                             (Υπογραφι)*  
 
 
 
                                                                                                ΕΛΕΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ-ΚΑΜΒΟΥΚΟΥ 
 
                                                                                                               ΚΑΘΗΓΗΤΙΑ 
 
* Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

- Τα μζλθ ΔΕΡ που ςυμμετζχουν ςτθ ςυνζλευςθ του Τμιματοσ Γεωπονίασ-
Αγροτεχνολογίασ 
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ΑΙΣΗΗ 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
ΓΙΑ  ΣΗ ΘΕΗ Δ/ΝΣΗ  

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΓΕΩΠΟΝΙΑ-ΑΓΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
 

ΠΡΟ 
 

ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑ-ΑΓΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 
ΕΠΩΝΤΜΟ: …………………………………. 
 
ΟΝΟΜΑ: …………………………………….. 
 
ΒΑΘΜΙΔΑ: ………………………………….. 
 
ΣΜΗΜΑ………………………………………. 
 

   
 Υποβάλλω τθν υποψθφιότθτα μου για τθ 
κζςθ του Διευκυντι του Ερευνθτικοφ 
Εργαςτθρίου με τίτλο: «Διαχείριςθσ 
Φυτοχγείασ» (Ε.Δι.Φ.)» του Τμιματοσ 
Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ τθσ Σχολισ 
Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου 
Θεςςαλίασ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 29 
του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Αϋ/04.08.2017) 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το 
άρκρο 115 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 
τ.Αϋ/12.06.20) και τθν υπ’ αρ. πρωτ.:667 
/14-10-2021 προκιρυξθ εκλογϊν. 
 
 
                 

 
 
 
 
Λάριςα, ……………………………. 

 
υνημμζνα:  
Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 
πρόςωπο μου κωλφματα εκλογιμότθτασ.            
 
                        
 
                       
 
 
                         Ο/Η Αιτ…. 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ 
το αρχείο άλλων 

υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΡΟΣ(1) ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ-ΑΓΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο-Η Πνομα:  Επϊνυμο  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα 
: 

 

Πνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ : 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ (2):  

Τόποσ γζννθςθσ :  

Αρικμόσ Δελτίου 
Ταυτότθτασ : 

 Τθλ:  

Τόποσ 
κατοικίασ: 

 Οδόσ:  Αρικ:  Τ.Κ.:  

 
Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (E-
mail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(3), που προβλζπονται από τισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν.1599/1986, δθλϊνω ότι: δεν ςυντρζχουν ςτο 
πρόςωπό μου κωλφματα εκλογιμότθτασ για τθ κζςθ του Διευκυντι Εργαςτθρίου 
«Διαχείριςθσ Φυτοχγείασ» (Ε.Δι.Φ.)» του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ, τθσ 
Σχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’/04.08.2017 ) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 115 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Αϋ/12.06.2020) 
και τθν υπ’ αρ. 667/14-10-2021 προκιρυξθ εκλογϊν για τθν ανάδειξθ του Διευκυντι 
Εργαςτθρίου. 
 
                                                                                                               
                                                                                                        Ημερομθνία __/__/____ 
                                                                                                             Ο-Η Δθλ 
 
 
 
                                                                                                              (Υπογραφι) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ θ Αρχι ι θ Υπθρεςία του 

δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ διλωςθ 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ 
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα 

αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να 
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ 
τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.» 

(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ 

και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 

 


