
 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (Π.Ο. Λάρισας-Τρικάλων), τκ 41500 Λάρισα, τηλ. 2410684574, email: g-ds@yth.gr,  

1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Πληρ.  :  Αστάρα Κων/ντία                                                   Λάρισα, 19-3-2021 

Αρ. πρωτ.: 145              

                                                                                       

 

Προς:  

Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

      

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Διευθυντή του 

“Εργαστηρίου Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» του Τμήματος 

Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄31/1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

2. τις διατάξεις της περ. ια΄ της παρ.1 του άρθρου 22 «Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων» 

του Ν.4589/2019 «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» (Α΄13/29.01.2019), 

3. τις διατάξεις του άρθρου 28 «Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα» και του άρθρου 29 

«Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114/2017), 

4. τις διατάξεις του άρθρου 115 «Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και 

Μουσείου» του Ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111/ 

2020) 

5. την με αρ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 

ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των  μονομελών οργάνων των 

ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και 

Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄2481/2020), 

6. την με αρ. 2100/21/ΓΠ/5-2-2021 (Β΄663//22-02-2021) Πράξη του Πρύτανη του Π.Θ. με 

θέμα την ίδρυση του Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ασύρματων και 

Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

7. την με αρ. πρωτ. 121/2.3.2021 προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου 

Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων, 
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8. την με αρ. πρωτ. 127/9.3.2021 αίτηση υποψηφιότητας του Καρέτσου Γεώργιου, Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διασυνεργασία και Βελτιστοποίηση 

Ετερογενών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων», 

9. την με αρ. πρωτ 144/18.3.2021 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος με την οποία 

ορίζονται δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για να συνδράμουν στο έργο του Ο.Δ.Ε.  

10. την με αρ. πρωτ. 21791/20/ΓΠ1/06-11-2020 (ΦΕΚ 967/Υ.Ο.Δ.Δ./17-11-2020)  Πράξη του 

Πρύτανη του Π.Θ. με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Γερογιάννη Βασιλείου, 

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ως Προέδρου του Τμήματος,  
    

π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε 
 

να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο για την ανάδειξη του 

Διευθυντή του «Εργαστηρίου Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» του  

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη από 10:00 έως 12:00. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών 

(Ο.Δ.Ε.), για τη διαχείριση της εκλογικής διαδικασίας προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης 

στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ», μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογική 

διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι 

εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, διασφαλίζει την 

ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλογικού σώματος, 

παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με τη λήξη του 

προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος εισάγει τους απαραίτητους κωδικούς προκειμένου το 

σύστημα να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Τέλος, συντάσσει πρακτικό (πρακτικό 

εκλογής) που υποβάλλεται στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη και 

γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

 

 

Βασίλης Γερογιάννης 

Καθηγητής 
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