
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                                                 

TΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                       Λάρισα 10 -12 -2020      

Ταχ. Δ/νση: Γαιόπολις                                                                        Αριθ. Πρωτ.  - 568 - 

                     Π.Ο. Λάρισας – Τρικάλων 

                     Τ.Κ. 41500 Λάρισα                              

Πληρ.        :  Ζωή Βαϊούλη                                                                 

Τηλ.           : 2410 684574  

e-mail        : g-ds@uth.gr                                            

        Προς: τους προπτυχιακούς φοιτητές                                  

                                                                                           του Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων    

                                                                                           της Σχολής Τεχνολογίας  

                                                                                           του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

   

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για 

την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος 

Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

 

 

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης του Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων, έχοντας υπ΄όψιν: 

1. Τις διατάξεις της περ. ιβ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-

2019) «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. Τις διατάξεις της υποπερ. αα της περ. β του άρθρου 2 «Ορισμοί» και της περ. γ της παρ. 

1 του άρθρου 21 «Συνέλευση Τμήματος» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) 

«Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις».      

3. Την αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 3696) «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) 

υπουργικής απόφασης, 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)», ως προς την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών. 

4. Το αριθμ. πρωτ. 192087/Ζ1/8-11-2017 έγγραφο του Αν. Γενικού Γραμματέα της Γενικής 

Δ/νσης Ανώτατης Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 



5. Την αριθμ. 21791/20/ΓΠ1/06-11-2020 (ΦΕΚ 967/Υ.Ο.Δ.Δ./17-11-2020) Διαπιστωτική 

Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκλογής του Γερογιάννη Βασιλείου, 

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, ως Προέδρου του 

Τμήματος, με θητεία από 17-11-2020 έως 31-08-2022 και την αριθμ. 22821/20/ΓΠ1/20-11-

2020 Πράξη του Πρύτανη «Ανάληψη καθηκόντων Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων».    

Προσκαλούνται 

 

Να αναδείξουν έναν (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος 

Ψηφιακών Συστημάτων (Τ.Ψ.Σ.) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

όπως ο αριθμός του εκπροσώπου προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού 

εκπροσώπησης των προπτυχιακών φοιτητών του Τ.Ψ.Σ. στη Συνέλευση του Τμήματος.  

 

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του με άμεση, μυστική 

και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών του Τ.Ψ.Σ. με 

δικαίωμα συμμετοχής, δηλ. των προπτυχιακών φοιτητών των οποίων η διάρκεια φοίτησης 

δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου 

σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά 

τέσσερα (4) εξάμηνα.  

 

Η θητεία του εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του είναι ετήσια και αρχίζει από την 

ημερομηνία της εκλογής τους, σύμφωνα με το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

Η εκλογική διαδικασία προκηρύσσεται από το αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο των 

φοιτητών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής στο 

Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων. Η επιτροπή αποτελείται από φοιτητές, με τους αναπληρωτές 

τους και είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι 

υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των 

υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή και πρωτοκολλούνται. Η εκλογή 

γίνεται κατόπιν ενιαίας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βάσει του αριθμού ψήφων που 

λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος κατά την εκλογική διαδικασία.  

 

Για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του κατατίθενται στη Γραμματεία του 

Τ.Ψ.Σ. το αντίγραφο του καταστατικού του Συλλόγου προπτυχιακών φοιτητών του Τ.Ψ.Σ. 

και το πρακτικό εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής που θα φέρει τη σφραγίδα του Δ.Σ. 

του Συλλόγου.   

          

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα 

έστω και αν δεν έχει εκλεγεί εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. 

   

              Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης                                                         

                       του Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων  

    

 

                 Βασίλειος Γερογιάννης 

                                                                                             Καθηγητής   

Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας του 

Τ.Ψ.Σ.   


