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ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
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        Λάρισα, 29 Ιουνίου 2022 
                      Αρ. πρωτ.: 216 
 

                                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, ήτοι αρμοδίου Οργάνου 
Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης 
εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  (Ε.ΔΙ.Π.) με τον 
αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 
 
Η Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας, έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση Παν/μίου Αιγαίου, Ιονίου Παν/μίου και 

Παν/μίου Θεσσαλίας» (Α’ 31) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ.1 του άρθρου 22 «Ίδρυση και μετονομασία 

Τμημάτων» του Ν.4589/2019 (Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Συνέλευση Τμήματος» του Ν.4485/2017 (Α’ 114) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β’ 3255) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τρόπος 
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων 
των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των 
Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» και την τροποποίησή της 
με την υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/07.11.2017 (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών 
διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.» του Ν.4823/2021 (Α’ 136). 

6. Την υπ’ αριθ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β’ 5364) κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«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 ην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα», η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 192 
του Ν.4823/2021 (Α’ 136). 

7. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφ. ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια» του 
Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α  ́184). 

8.     την με αρ. πρωτ.:11977/21/ΓΠ1/02-07-2021 (ΦΕΚ 554/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./19-07-2021, πράξη  
         του Πρύτανη του Π.Θ.  με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή της Βογιατζή-Καμβούκου    
         Ελένης, Καθηγήτριας α΄ βαθμίδας ως Πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας-   
         Αγροτεχνολογίας με ημερομηνία λήξης της θητείας την 31/8/2023, 
9.  Το υπ΄ αριθ. 13533/22/ΓΠ1/20-06-2022 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού 

(Λάρισα),με θέμα «Κατάρτιση εκλογικών καταλόγων». 
10. Το υπ’ αριθ. 13532/22/ΓΠ1/20-06-2022 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού (Λάρισα),  
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     με θέμα «Ενημέρωση υποψηφιοτήτων». 
11. Το υπ’ αριθ. 13560/22/ΓΠ1/20-06-2022 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου  
      Θεσσαλίας, Καθηγητή Μαμούρη Ζήση, με θέμα «Παράδοση εκλογικού καταλόγου για  
      την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  
      (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας- 
      Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
τη συγκρότηση της κάτωθι τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη, ήτοι αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), η οποία θα έχει 
την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί την 
Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος 
Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με ετήσια θητεία ήτοι από 01.09.2022 έως 30.08.2023.   
 
Τακτικά Μέλη 
   1.Καρανίκας Νικόλαος, μέλος  Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Π.Θ., ως  
      Πρόεδρος 
   2.Μακρής Αθανάσιος, μέλος  Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος  Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας  του Π.Θ.   
   3.Ράπτης Ιωάννης, μέλος  Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος  Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας  του Π.Θ 

 
Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Νατσιόπουλος Δημήτριος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του Π.Θ. 
2. Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, μέλος  Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  του Π.Θ 
3. Κουτσονικόλα Βασιλική, μέλος  Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Π.Θ. 
 
Η ανωτέρω επιτροπή εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της και με επιμέλειά της αναρτάται ο πίνακας των 
υποψηφίων στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.  
 
Η εφορευτική επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος, την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν και την 
ταχεία απόφαση επ’ αυτών, την άρτια διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την 
έκδοση του τελικού αποτελέσματος και γενικότερα την επίλυση οποιοδήποτε ζητήματος 
προκύψει κατά την ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία μέσω του Διαχειριστή, εφαρμόζοντας 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
 
Με απόφασή του, το Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας ο οποίος 
προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την 
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις των μελών του Ο.Δ.Ε, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα 
και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο). 
Το Ο.Δ.Ε., σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.  
 
Κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς 
απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά, 
πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα 
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Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την παραγωγή των 
αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την 
οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.  
 
Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο 
Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» να 
προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.  
Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο 
πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ ελάχιστον: α) ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των έγκυρων 
ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των 
ψήφων και ε) οι αποφάσεις του αρμόδιου Ο.Δ.Ε.. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, 
επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της διαδικασίας. Τέλος, στο 
πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε 
υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Το πρακτικό υπογράφεται από 
όλα τα μέλη του Ο.Δ.Ε. και υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Πρόεδρο του Τμήματος 
προκειμένου για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και την γνωστοποίησή της 
στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 
 
Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό, φυλάσσονται 
με ευθύνη του Ο.Δ.Ε. σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Το Ο.Δ.Ε., έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον 
κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, 
μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική 
αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση 
αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη 
διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, που 
συλλέγονται είτε μεμονωμένα είτε ως αρχεία, τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από 
το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, διατηρούνται με ευθύνη του εν λόγω οργάνου και μετά το 
πέρας της εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν ενστάσεις τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται αμέσως μετά το πέρας του χρόνου 
υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα καταστρέφονται μετά την εξέταση των ενστάσεων. 
 
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην κεντρική 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο του 
προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. 
 

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
     ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                                            
                                                                                                               (υπογραφή) * 

 
 
 

                                                                                           ΕΛΕΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ-ΚΑΜΒΟΥΚΟΥ 
                                                                                                            ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
                                                                                                                                                          
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας. 

                                                                                                                                                                        
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (με ηλεκτρονική αποστολή):  
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- Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη Εφορευτικής Επιτροπής  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονική αποστολή):  
- Τμήμα Προσωπικού (Λάρισα) 
- Κοσμητεία Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονική αποστολή):  
- Μέλη Ε.ΔΙ.Π . του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας 
- Σύλλογο μελών Ε.ΔΙ.Π.  

 
 

ΑΔΑ: ΨΙΘΒ469Β7Ξ-4ΑΝ


		2022-06-29T11:23:31+0300
	Athens




