
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (Π.Ο Λάρισας Τρικάλων), 41 500 Λάρισα, 

τηλ.:2410684301, e-mail: stech@uth.gr, http://www.uth.gr 

 

1 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Λάρισα, 14-9- 2020  

Αρ. Πρωτ.: 180/20Σ.ΤΕ. 

 

Προς (ηλεκτρονική αποστολή) 

Τα Μέλη Ε.ΔΙ.Π.  

της Σχολής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

Για  την  ανάδειξη  των  εκπροσώπων των  μελ ών  Εργαστηριακού  Διδακτικού  

Προσωπικού  (Ε .ΔΙ .Π .)  στα Συλλογικά Όργανα της  Σχολής  Τεχνολογίας  του 

Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας ,   

με  θητεία  από  1 -11-2020 έως  31 -10-2022  
 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις: 

α) το  Π.Δ.     4 (Α   1) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

β) το  άρθρο  4 το  Ν.  61 2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» καθώς και την κατ’ εξο σιοδότηση α τού εκδοθείσα  π’ 

αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127 65 ΕΞ2010  0.09.2010 απόφαση. 

γ) των άρθρων 16, 17, 18 το  Ν.44 5 2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

δ) των άρθρων 21 και 22 το  Ν. 45 9 2019 (Α΄13) «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». 

2. Την Υ.Α. 191014  1  07.11.2017 ( 969     1 -110-2017) με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 

15  4   1 15.09.2017 (ΦΕΚ  ΄ 255) Υπο ργικής Απόφασης, με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των 

εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ 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)».  

3. Την με αρ. πρωτ. 10766 20 ΓΠ1 10-06-2020 Διαπιστωτική Πράξη το  Πρύτανη το  Π. Θ. για την 

εκλογή το  κ. Ηλία Σάββα, Καθηγητή α΄ βαθμίδας το  Τμήματος Ψηφιακών Σ στημάτων, ως 

Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας το  Π. Θ., με τριετή θητεία από 1 -06-2020 έως  1-08-2022 

(ΦΕΚ 445 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.  18-06-2020). 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

 

Εκλογές την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα σ λλογικά όργανα της Σχολής Τεχνολογίας 

το  Πανεπιστημίο  Θεσσαλίας. 

Τ χόν, επαναληπτικές εκλογές θα διενεργηθούν την επόμενη μέρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίο  2020. 
 

Θέσεις εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα της Σχολής  

mailto:stech@uth.gr
ΑΔΑ: ΩΦ0Φ469Β7Ξ-77Σ



 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (Π.Ο Λάρισας Τρικάλων), 41 500 Λάρισα, 

τηλ.:2410684301, e-mail: stech@uth.gr, http://www.uth.gr 

 

2 
 

1. Ένας τακτικός εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή το  για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, 

με διετή θητεία και δ νατότητα επανεκλογής. 

2. Ένας τακτικός εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή το  για την Κοσμητεία της Σχολής, με διετή 

θητεία και δ νατότητα επανεκλογής. 

Η εκλογή για την ανάδειξη το  εκπροσώπο  και το  αναπληρωτή το  γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, 

πο  περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των  ποψήφιων εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. για κάθε 

επιμέρο ς σ λλογικό όργανο της Σχολής όπως ανωτέρω. Οι εκλογείς σημειώνο ν την προτίμησή 

το ς για έναν μόνον από το ς  ποψηφίο ς εκπροσώπο ς για κάθε σ λλογικό όργανο. 
 

Α. Υποψηφιότητες 

α) Δεν επιτρέπεται να είναι  ποψήφια τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. πο  αποχωρούν από την  πηρεσία λόγω 

σ μπλήρωσης το  ανώτατο  ορίο  ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρ σσόμενης θέσης.  

β) Δεν επιτρέπεται να είναι  ποψήφια μέλη πο  τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.  

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις,  ποβάλο ν την αίτηση  ποψηφιότητά 

το ς προς την Εφορε τική Επιτροπή, διά της Γραμματείας της Σχολής, έως και την Παρασκευή 25 

Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 2:00μμ, αναγράφοντας το σ λλογικό όργανο για το οποίο θέτο ν 

 ποψηφιότητα, με έναν από το ς παρακάτω τρόπο ς: 

 Α τοπροσώπως με κατάθεση  πογεγραμμένης αίτησης στη Γραμματεία της Σχολής. 

 Ηλεκτρονικά (email) με αποστολή της  πογεγραμμένης αίτησης στη διεύθ νση της 

Γραμματεία της Σχολής: stech@uth.gr. 

Οι  ποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την  ποψηφιότητά το ς, με γραπτή δήλωσή το ς, η 

οποία  ποβάλλεται προς την Εφορε τική Επιτροπή έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Οι 

δηλώσεις παραίτησης από την  ποψηφιότητα πρωτοκολλούνται από τη Γραμματεία της Σχολής, 

ώστε να προκύπτει η ημερομηνία  ποβολής το ς. Με ε θύνη της Γραμματείας της Σχολής 

ενημερώνεται αμελλητί η εφορε τική επιτροπή για την  ποβολή δήλωσης παραίτησης  ποψηφίο . 
 

Β. Εκλεκτορικό σώμα  

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ς εκλογικούς καταλόγο ς, με 

βάση το ς οποίο ς διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται 

από την αρμόδια  πηρεσία Προσωπικού το  Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη το  

Ιδρύματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής 

των εκλογών και παραδίδονται στην τριμελή εφορε τική επιτροπή. 
 

Γ. Ευθύνη διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας  

Την ε θύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορε τική επιτροπή, με ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της τριμελούς εφορε τικής 

επιτροπής είναι μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής. Αν τα  μέλη της 

σ γκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας δεν επαρκούν, η Επιτροπή σ γκροτείται από  μέλη της οικείας 

κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας το  Ιδρύματος, άλλως από μέλη άλλης 

κατηγορίας προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 2 το  άρθρο  10 της Υ.Α. αρ. 191014  1 7-11-2017 

( ΄ 969). 

Τα μέλη της Εφορε τικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση το  Κοσμήτορα, το λάχιστον  

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.  
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Η τριμελής εφορε τική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 

εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει το ς  ποψηφίο ς εκπροσώπο ς μέσα σε δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. Με επιμέλεια της τριμελούς εφορε τικής επιτροπής, 

αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα το  Ιδρύματος οι ως άνω πίνακες των  ποψηφίων 

εκπροσώπων. 

Η τριμελής εφορε τική επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και 

εκδίδει το αποτέλεσμα. 
 

Δ. Ψηφοφορία  

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μ στική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της 

Σχολής.  

Η ψηφοφορία διεξάγεται με χωριστή κάλπη για την εκλογή των εκπροσώπων σε κάθε σ λλογικό 

όργανο της Σχολής. 

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (π.χ. χώρος, ώρα) θα καθοριστεί 

από την τριμελή εφορε τική επιτροπή. 
 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιε τεί στην κεντρική ιστοσελίδα το  Ιδρύματος και να 

καταχωρηθεί στον ιστότοπο το  Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Συνημμένα δύο (2): 1) Αίτηση υποψηφιότητας για την Κοσμητεία και 2) Αίτηση υποψηφιότητας για την 

Γενική Συνέλευση. 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής  

 

 

  

ΗΛΙΑΣ ΣΑ  ΑΣ 

Καθηγητής 

 

 

Κοινοποίηση: 

-Γραφείο Πρύτανη και Αντιπρ τάνεων 

-Γ.Δ.Δ.Υ. 

-Διεύθ νση Διοικητικού 

-Τμήμα Προσωπικού Λάρισας 

-Γραμματείες Ακαδ. Τμημάτων Σχολής 
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