ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ

ΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ-ΑΓΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λάριςα, 12-03-2020
Αρ. πρωτ.: 104

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θζμα: «Οριςμόσ τριμελοφσ εφορευτικισ επιτροπισ για τθ διεξαγωγι τθσ εκλογικισ
διαδικαςίασ ανάδειξθσ εκπροςϊπου των μελϊν Ειδικοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ
(Ε.ΔΙ.Π.) ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ τθσ Σχολισ
Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ».
Η Π ρ ό ε δ ρ ο σ τ ο υ Τ μ ι μ α τ ο σ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ τ θ σ Σ χ ο λ ι σ
Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν τ ο υ Π α ν ε π ι ς τ θ μ ί ο υ Θ ε ς ςα λ ί α σ ζ χοντασ υπόψθ:
1. τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν. 4485/2017 (Αϋ114) «Οργάνωςθ και
λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ
διατάξεισ»,
2. τθν με αρ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (Βϋ 3969) Υπουργικι Απόφαςθ, με κζμα
«Τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Βϋ3255) υπουργικισ
απόφαςθσ με κζμα «Τρόποσ διεξαγωγισ των εκλογικϊν διαδικαςιϊν για τθν
ανάδειξθ των μονοπρόςωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικαςία οριςμοφ
και ανάδειξθσ εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των
διοικθτικϊν υπαλλιλων και των φοιτθτϊν ςτα ςυλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.
κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του Ν.4485/2017 (Αϋ114)» και ειδικότερα το
άρκρο 10 «Ανάδειξθ εκπροςϊπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικθτικϊν
υπαλλιλων»,
3. τθν με αρ. πρωτ.:80/27-02-2020 προκιρυξθ εκλογϊν τθσ Προζδρου του
Τμιματοσ κασ Βογιατηι-Καμβοφκου Ελζνθσ για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπου
μελϊν Ε.ΔΙ.Π., με τον αναπλθρωτι του, ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ,
4. τα μζλθ τθσ οικείασ κατθγορίασ προςωπικοφ Ε.ΔΙ.Π., του Τμιματοσ
Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ και τισ υποψθφιότθτεσ που υποβλικθκαν,
5. τθν αρχαιότθτα των μελϊν Ε.ΔΙ.Π. που υπθρετοφν ςτα Τμιματα του
ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Τμιματοσ Προςωπικοφ (Λάριςα) του
Π.Θ.,
6. τθν με αρ. πρωτ.:2715/20/ΓΠ (ΦΕΚ 119/19-02-2020, τεφχοσ Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξθ
του Πρφτανθ του Π.Θ. με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ εκλογι τθσ Βογιατηι-

Καμβοφκου Ελζνθσ, Κακθγιτριασ αϋ βακμίδασ ωσ Πρόεδρο του Τμιματοσ
Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ με θμερομθνία λιξθσ τθσ κθτείασ τθν 31/8/2021
Ορίηουμε
Τθν τριμελι εφορευτικι επιτροπι, με ιςάρικμα αναπλθρωματικά μζλθ, θ οποία
ζχει τθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ που κα πραγματοποιθκεί
τθν Πζμπτθ, 19 Μαρτίου 2020, για τθν ανάδειξθ του εκπροςϊπου των μελϊν
Ειδικοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π.), με τον αναπλθρωτι του, ςτθ Συνζλευςθ
του Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ, ωσ ακολοφκωσ:
Τακτικά Μζλθ
1. Αναγνωςτόπουλοσ Αχιλλζασ, μζλοσ
Ε.ΔΙ.Π. Τμιματοσ Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων του Π.Θ., ωσ Πρόεδροσ
2. Παπακαναςίου Θεόδωροσ, μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. Τμιματοσ ΓεωπονίασΑγροτεχνολογίασ του Π.Θ.
3. Καρανίκασ Νικόλαοσ, μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. Γενικοφ Τμιματοσ του Π.Θ.
Αναπλθρωματικά Μζλθ
1. Χοφντα Σταματίνα, μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. Τμιματοσ Επιςτιμθσ Ζωικισ Παραγωγισ
του Π.Θ.
2. Μακρισ Ακανάςιοσ, μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. Τμιματοσ Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ
του Π.Θ.
3. Φιλίντασ Αγακόσ, μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. Γενικοφ Τμιματοσ του Π.Θ.
Η ανωτζρω επιτροπι εξετάηει τθν εκλογιμότθτα, ανακθρφςςει τουσ
υποψθφίουσ μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τον οριςμό τθσ και με επιμζλειά
τθσ αναρτάται ο πίνακασ των υποψθφίων ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ.
Η εφορευτικι επιτροπι οφείλει να διαςφαλίηει τθν ουςιαςτικι και ακϊλυτθ
άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ, τθν εξζταςθ των τυχόν ενςτάςεων που κα
υποβλθκοφν και τθν ταχεία απόφαςθ επ’ αυτϊν, τθν άρτια διεξαγωγι τθσ
ψθφοφορίασ, τθν ζκδοςθ του τελικοφ αποτελζςματοσ και γενικότερα τθν επίλυςθ
οποιοδιποτε ηθτιματοσ προκφψει κατά τθν εκλογικι διαδικαςία, εφαρμόηοντασ τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Η παροφςα απόφαςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ
Γεωπονίασ-Αγροτεχνολογίασ του Ιδρφματοσ.
Η Πρόεδροσ του Τμιματοσ
*

Βογιατηι-Καμβοφκου Ελζνθ
Κακθγιτρια
*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο του Τμιματοσ

Αποδζκτεσ (με θλεκτρονικι αποςτολι):
Μζλθ Εφορευτικισ Επιτροπισ
Εςωτερικι διανομι (θλεκτρονικι αποςτολι):
Τμιμα Προςωπικοφ (Λάριςα)
Κοινοποίθςθ (θλεκτρονικι αποςτολι):
 Μζλθ Ε.ΔΙ.Π.. Τμιματοσ
 Σφλλογο μελϊν Ε.ΔΙ.Π.

