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ηα κέιε Δ.ΓΗ.Π. ηνπ Τκήκαηνο
(ειεθηξνληθή απνζηνιή)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
για ηην ανάδειξη εκπποζώπος ηυν μελών
Επγαζηηπιακού Διδακηικού Πποζυπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με ηον αναπληπυηή ηος ζηην
ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ Γευπονίαρ-Αγποηεσνολογίαρ ηηρ σολήρ Γευπονικών
Επιζηημών ηος Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ με εηήζια θηηεία 1/04/2020 έυρ 31/03/2021
Ο Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Γεσπνλίαο-Αγξνηερλνινγίαο, έρνληαο ππ’ όςηλ ην άξ. 21,
παξ. 1δ ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ηηο αξ. 153348/Ε θαη ηελ 191014/Z1/7.11.17 Υπνπξγηθή
Απόθαζε
Πποκηπύζζει
εκλογέρ ηελ 19/03/2020, με ώπα έναπξηρ τηθοθοπίαρ: 10.00΄ και ώπα λήξηρ
τηθοθοπίαρ: 12.00΄, ζην γξαθείν ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο ζηελ Γαηόπνιε Λάξηζαο, γηα
ηελ αλάδεημε ηνπ εκπποζώπος ησλ κειώλ Δξγαζηεξηαθνύ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ
(Δ.ΓΗ.Π.) θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ΓεσπνλίαοΑγξνηερλνινγίαο ηεο Σρνιήο Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε
εηήζηα ζεηεία από 1/04/2020 έσο 31/03/2021
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο Γεσπνλίαο-Αγξνηερλνινγίαο ην αξγόηεξν μέσπι ηην 12/03/2020 και ώπα 14:30,
απηνπξνζώπσο, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ, ειεθηξνληθά ή κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα παξαηηεζνύλ από ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο. Ζ παξαίηεζε γίλεηαη
κε γξαπηή δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο
έσο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο.
Τν εθινγηθό δηθαίσκα αζθνύλ όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο,
κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηελεξγνύληαη νη εθινγέο. Οη εθινγηθνί θαηάινγνη θαηαξηίδνληαη
θαη ηεξνύληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία πξνζσπηθνύ ηνπ ηδξύκαηνο θαη εγθξίλνληαη από
ηνλ Πξύηαλε. Οη εθινγηθνί θαηάινγνη νξηζηηθνπνηνύληαη 20 εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα
δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ θαη παξαδίδνληαη ζηελ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή.
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Τελ επζύλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη ηξηκειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή, κε
ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Τα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
ηξηκεινύο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο είλαη κέιε ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ ηνπ
Ηδξύκαηνο θαη νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ 5
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο.
Ζ ηξηκειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή, αθνύ ηεο παξαδνζνύλ νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
εμεηάδεη εάλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο,
θαζώο θαη αλ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπο θσιύκαηα εθινγηκόηεηαο, θαη κέζα ζε 2
εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ ζπγθξόηεζή ηεο, αλαθεξύζζεη ηνπο ππνςεθίνπο εθπξνζώπνπο
ησλ κειώλ Δ.ΓΗ.Π. ζηελ Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο Γεσπνλίαο-Αγξνηερλνινγίαο. Με
επηκέιεηα ηεο ηξηκεινύο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, αλαξηάηαη ζε εηδηθό ηκήκα ζηελ θεληξηθή
ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξύκαηνο ν πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ. Ζ ηξηκειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή
νξγαλώλεη θαη επηβιέπεη ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη εθδίδεη ην απνηέιεζκα.
Ζ ςεθνθνξία είλαη άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή θαη δηεμάγεηαη κε θάιπε από εληαίν
ςεθνδέιηην πνπ πεξηιακβάλεη ηα νλόκαηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ
Δ.ΓΗ.Π. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζώπνπ ησλ κειώλ Δ.ΓΗ.Π., ε
εθινγηθή δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
15 ηνπ Ν. 4485/2017. Κάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα σο πξνο ηελ δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο
θαζνξίδεηαη από ηελ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή.
Σεκεηώλεηαη όηη ε παξνύζα πξνθήξπμε ζα ζηαιεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζε όια
ηα κέιε Δ.ΓΗ.Π. ηνπ Τκήκαηνο Γεσπνλίαο-Αγξνηερλνινγίαο θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο θαη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

Ζ Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο

Καζεγήηξηα Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ Διέλε *

*Η σπογραυή έτει τεθεί στο πρωτότσπο ποσ βρίσκεται στο αρτείο τοσ Τμήματος

