
   

 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

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

  
Λάρισα, 26-11-2021 

              Αρ. Πρωτ. 606 

Προς: Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του 

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 

 (ηλεκτρονική αποστολή) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

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  
ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

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 του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03.08.2021) «Αναβάθμιση του 
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.»  

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

7. Την υπ’ αριθ. 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 
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πρώτης βαθμίδας, ως Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, με διετή θητεία από 17-
11-2020 έως 31-08-2022. 
 

Προκηρύσσει  

εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του 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. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» 
της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)». 

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη από τις 
12:00 μ.μ έως 13:00 μ.μ. και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα 
πραγματοποιηθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 23η Δεκεμβρίου 2021, κατά τις ίδιες 
ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, υποβάλλουν την 
υποψηφιότητά τους, στην Εφορευτική Επιτροπή δια του Τμήματος Προσωπικού (Λάρισα) της Δ/νσης 
Διοικητικού του Π.Θ., μέχρι την Τρίτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
prosoplar@uth.gr 

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H 
ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνει αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας. 
Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικά του 
αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν λάβει τον αντίστοιχο αριθμό 
πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να επικοινωνήσει, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων, στα τηλέφωνα του Τμήματος Προσωπικού: 2410 684483 και 2410 684272.  

Υποψηφιότητες 

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά 
τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.  

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία. 

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλούνται από το Τμήμα Προσωπικού 
(Λάρισα), ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.  

Εκλεκτορικό σώμα  

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση 
τους  οποίους  διενεργούνται οι εκλογές. Οι  εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από 
την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. 
Οι εκλογικοί  κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των 
εκλογών και παραδίδονται στην τριμελή εφορευτική επιτροπή. 

Ευθύνη διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας  

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της τριμελούς εφορευτικής 
επιτροπής είναι μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος. Αν τα μέλη της 
συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας δεν επαρκούν, η Επιτροπή συγκροτείται από μέλη της οικείας 
κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος, άλλως από μέλη άλλης 
κατηγορίας προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 
191014/Ζ1/07.11.2017 (Β’ 3969) Υ.Α.  

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.  
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Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν 
συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψηφίους 
εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. Με επιμέλεια της τριμελούς 
εφορευτικής επιτροπής, αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο 
πίνακας των υποψηφίων.  

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το 
αποτέλεσμα και το υποβάλει στον Πρόεδρο του Τμήματος. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη 
του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος και θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

 

 

Βασίλειος Γερογιάννης 

Καθηγητής 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
- Αίτηση υποψηφιότητας 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονική αποστολή):  

- Τμήμα Προσωπικού Λάρισας  

- Κοσμητεία Σχολής Τεχνολογίας  
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ΑΙΤΗΣΗ 
 

Υποψηφιότητας για την ανάδειξη εκπροσώπου των 
μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Π. Θ. 

 
 

 
Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………… 

Όνομα πατρός:………………………………………………………. 

Όνομα μητρός:……………………………………………….………  

Ιδιότητα: ……..………………………………………………….……. 

Ημερομηνία γέννησης:……………………………………………..  

Α.Δ.Τ.: …………………………………………………………………… 

Δ/νση κατοικίας: 

………………………………………………………………………………  

Τηλέφωνο: …………………………………………………………… 

 
Ε-mail: …………………………………………………………………. 
 
 
Λάρισα, ……-11-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
 
Προς: Το Τμήμα Προσωπικού (Λάρισα) της Δ/νσης 
Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 

  
 
 
 
 
Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω υποψηφιότητα για 
την ανάδειξή μου ως εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. 
στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 
της Σχολής Τεχνολογίας του Π.Θ., εν γνώσει των 
προϋποθέσεων που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (Α΄114), η 
αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β’ 3255) Υ.Α όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 191014/Ζ1/07.11.2017 (Β’ 
3969) Υ.Α και την αρ. πρωτ. 606/26.11.2021 προκήρυξη 
εκλογών του ΤΨΣ.  
 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
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