
1 
 

   

 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (Π.Π. Λάρισας-Τρικάλων), 41500 Λάρισα, τηλ. 2410684574e-mail: g-ds@uth.gr 

  
Λάρισα, 9-12-2021 

              Αρ. Πρωτ. 649 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας 

ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του 

αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (Π.Θ.) έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20.03.1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου 
Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του «Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων» του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 
13/τ.Α΄/29.01.2019) «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 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «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 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15.09.2017) 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)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
191014/Ζ1/13-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β΄/13.11.2017) Υπουργική Απόφαση». 

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

6. Την αρ. 147084/Ζ1/16.11.2021 Κ.Υ.Α. (Β΄5364/19.11.2021) «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 την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

7. Την αρ. πρωτ. 606/26.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΥΙΛ469Β7Ξ-0Σ6) προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την 
ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και 
του αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 09.01.2022 έως 08.01.2023. 
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8. Το αρ. πρωτ. 23097/21/ΓΠ1/01-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού (Λάρισα) του Π.Θ. 
με θέμα «Κατάρτιση εκλογικών καταλόγων». 

9. Το αρ. πρωτ. 23098/21/ΓΠ1/01-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού (Λάρισα) με θέμα 
«Ενημέρωση υποψηφιοτήτων». 

10. Το αρ. πρωτ. 23126/21/ΓΠ1/01-12-2021 έγγραφο του Πρύτανη του Π.Θ με θέμα «Παράδοση 
εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». 

11. Την με αρ. 21791/20/ΓΠ1/06-11-2020 (ΦΕΚ 967/Υ.Ο.Δ.Δ./17-11-2020) Διαπιστωτική πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί εκλογής του Βασιλείου Γερογιάννη, Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, ως Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, με διετή θητεία από 17-
11-2020 έως 31-08-2022. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

τη συγκρότηση της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία 

έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί την 22η 

Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη από τις 12:00 μ.μ έως 13:00 μ.μ. για την ανάδειξη του εκπροσώπου 

των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη 

Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, με ετήσια θητεία, ήτοι από 09.01.2022 έως 08.01.2023. 

Τακτικά Μέλη 

1. Στυλιανός Τηλέμαχος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Π.Θ., ως 
Πρόεδρος 

2. Παντελής Γεωργίου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος του Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ.  
3. Χαράλαμπος Δερβένης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ. 

 

 Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Ευθυμίου Κωνσταντίνα, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Π.Θ. 
2. Μπλιός Κωνσταντίνος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Π.Θ. 
3. Καλογιάννης Δημήτριος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος του Συστημάτων Ενέργειας 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 ψηφοφορίας, την έκδοση του τελικού αποτελέσματος και γενικότερα 
την επίλυση οποιοδήποτε ζητήματος προκύψει κατά την εκλογική διαδικασία, εφαρμόζοντας τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
 

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. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

 

Βασίλειος Γερογιάννης 

Καθηγητής 
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Αποδέκτες: (ηλεκτρονική αποστολή) 

Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής 

 

Εσωτερική διανομή (με ηλεκτρονική αποστολή):  

- Τμήμα Προσωπικού Λάρισας  

- Κοσμητεία Σχολής Τεχνολογίας  

 

Κοινοποίηση  (ηλεκτρονική αποστολή) 

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του ΤΨΣ 

Σύλλογο Ε.Τ.Ε.Π. 
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