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 Προς: 
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 

κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την  

ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Θετικών (Σ.Θ.Ε.) του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) με τον 

αναπληρωτή του στη Κοσμητεία και τη Γενική 

Συνέλευση 

  

(κ.κ πίνακας αποδεκτών) 

                                  

 (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Θέμα: Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για 

την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον 

αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών από  1-10-

2022 έως 30-9-2024. 

 

 Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20.03.1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05.06.2013) «Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και 

ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» 

3. Το Π.Δ. 99/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/05.06.2013) «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.1στ., 1ζ και παρ. 2β του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29-1-19) «Ίδρυση και 

Μετονομασία Τμημάτων»  

5. Το αριθμ. ΦΕΚ 626/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-8-21 στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ.12286/21/ΓΠ/6-7-20 διαπιστωτική 

πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών 

6. Την αριθμ.160/15-6-2022 (ΑΔΑ:ΩΖΝΠ469Β7Ξ-ΚΞΤ) Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη 

εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της ΣΘΕ για το χρονικό 

διάστημα από 1-10-2022 έως 30-9-2024. 

7. Την αρ.153348/Ζ1/15.09.2017(ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-17) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ 

και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και 

των φοιτητών στα συλλογικά οργάνων των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν.4485/2017 (Α΄114)», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13-11-17) υπουργική απόφαση.  

8. Την με αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ Β΄2358) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα 

συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και 

φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. καθώς  και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων 

τους». 

9. Την με αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5634/τ. Β’/19-11-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «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 της προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα». 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76 και 77 του Κεφ. ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Ν.4727/2020 

(ΦΕΚ Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
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Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

Αποφασίζει  
 

Τον ορισμό τριμελούς Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 

αποτελούμενο από μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και Ειδικού Τεχνικού και 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, το οποίο θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα 

λάβει χώρα την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022  για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με  τον αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής 

Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από 1-10-2022 έως 30-9-2024, ως ακολούθως  

 

Τακτικά μέλη 
 

1. Σπαθούλας Γεώργιος, ΠΕ-ΕΔΙΠ, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Σ.Θ.Ε., Π.Θ. 

2. Καραγέωργος Αθανάσιος, ΠΕ-ΕΔΙΠ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σ.Θ.Ε., Π.Θ. 

3. Νιώρας Ανδρέας, ΤΕ-ΕΔΙΠ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σ.Θ.Ε., Π.Θ. 

 

Αναπληρωματικά μέλη 
 

1. Βέννου Παρασκευή, ΤΕ-ΕΔΙΠ, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές, Σ.Θ.Ε., Π.Θ.  

2. Λάτου Χαρίκλεια, ΕΤΕΠ-ΤΕ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σ.Θ.Ε., Π.Θ. 

3. Σιαφάκας Ηλίας, ΕΤΕΠ –ΤΕ, Τμήμα Φυσικής , Σ.Θ.Ε., Π.Θ. 
 

 
 

Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε ότι την ευθύνη διεξαγωγής της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας την Τετάρτη 13 

Ιουλίου 2022  έχει το τριμελές Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) το οποίο 

- αφού του παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητά τους, ανακηρύσσει τις/τους 

υποψήφιες/ιους για εκπρόσωπο των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) με τον 

αναπληρωτή του στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας  

- ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας προκειμένου να προμηθευτεί 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 ασκούν το 

εκλογικό τους δικαίωμα, 

- διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού σώματος και 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, ανακοινώνει το αποτέλεσμα, συντάσσει πρακτικό εκλογής και το υποβάλλει στον Κοσμήτορα της Σχολής 

Θετικών Επιστημών, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας 

 

 

 

 

 

 

                Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

       *(υπογραφή) 

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ  

            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
          *Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Σχολής  
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 Συν/να: 

- Υποψηφιότητα (Α.Π. 193/27-6-2022) του κ. Α. Βάβουλα για εκπρόσωπο ΕΔΙΠ. 

- Υποψηφιότητα (Α.Π. 191/27-6-2022) του κ. Ν. Βαϊόπουλου  για αναπληρωτή εκπρόσωπο ΕΤΕΠ. 

- Την υπ΄ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής 
της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. κατά την εφαρμογή του ν. 
4485/2017 ( Α΄114) 

- Την υπ΄ αριθμ. 77561/Ζ1/19.06.2020 (ΦΕΚ 2481/ τ.Β’) ΚΥΑ «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 
ανάδειξη……στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ»    

- Την υπ΄ αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ Β΄2358) ΚΥΑ «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων ………..στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς 
και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους».  

- Την υπ΄αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5364) ΚΥΑ «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. –Ρύθμισης των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων 
σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

 

 

Πίνακας αποδεκτών: 

 Τακτικά μέλη:   

 κ. Γεώργιος Σπαθούλας, (e-mail: gspathoulas@dib.uth.gr) 

 κ. Αθανάσιος Καραγέωργος (e-mail: athkar@uth.gr) 

 κ. Nιώρας Ανδρέας (e-mail: anioras@uth.gr) 

 

 Αναπληρωματικά μέλη:  

 κa. Bέννου Παρασκευή (email: evennou@uth.gr) 

 κα. Λάτου Χαρίκλεια (email:xlatou@uth.gr) 

 κ. Σιαφάκας Ηλίας (email: isiafakas@uth.gr) 

 

  
 

 

 

 

 Εσωτερική διανομή: 

- Γραφείο κ. Πρύτανη 
- Γραφεία κ.κ. Αντιπρυτάνεων 
- Γ.Δ.Δ.Υ. 

- Νομική Υπηρεσία 
- Διεύθυνση Διοικητικού  
- Τμήμα Προσωπικού 
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Λαμίας 

- Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων  
- Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης 
- Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων Σ.Θ.E. 
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