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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Λάξηζα, 31-08-2017
Αξ. πξω. 310
.
Πξνο:
Μέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο
Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ
(κε ειεθηξνληθή απνζηνιή)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Εθινγώλ γηα ην αμίωκα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αλαπιεξωηή Πξνέδξνπ
ηνπ Σκήκαηνο Σερλνιόγωλ Γεωπόλωλ ηεο .ΣΕ.Γ.&ΣΕ.Σ.&Δ.
Ο Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη
Γηαηξνθήο (.ΣΔ.Γ.& ΣΔ.Σ.& Γ) ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ άξζξνπ 23 «Ππόεδπορ Τμήμαηορ», ησλ πεξ. β & γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
15 «Ππύηανηρ-Ανηιππςηάνειρ» θαζώο θαη ησλ παξ. 11, 12 θαη ηεο πεξ. α ηεο παξ.
13 ηνπ άξζξνπ 84 «Τελικέρ και Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ Κεθαλαίυν Α΄ έυρ Ε» ηνπ Ν.
4485/2017 (ΦΔΚ 114/Α΄) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο,
ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
β) ηνπ άξζξνπ 2 «Θέκαηα Γηνίθεζεο ησλ Α.Δ.Η» ηνπ Μέξνπο Β΄ «Λνηπέο
δηαηάμεηο» ηνπ Ν. 4473/2017 «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ Κπβεξλεηηθνύ έξγνπ
ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο» (Α’/78/30-5-2017), όπνπ «Η θηηεία ηυν μονομελών και
ζςλλογικών οπγάνυν διοίκηζηρ ηυν Α.Ε.Ι. πος λήγει ηην 31η Αςγούζηος 2017,
παπαηείνεηαι έυρ ηην 30ή Νοεμβπίος 2017»,
γ) ηεο παξ. 1 & 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4009/2011 (Α’/195/6-9-2011)
«Αζςμβίβαζηα – Αναζηολή καθηκόνηυν»,
2. ην Π.Γ. 83/2013 (ΦΔΚ 123/Α΄) «Μεηονομαζία ηος Τ.Ε.Ι. Λάπιζαρ ζε Τ.Ε.Ι.
Θεζζαλίαρ-Μεηονομαζία Σσολήρ και Τμημάηυν-Σςγσώνεςζη ΤμημάηυνΚαηάπγηζη Παπαπηημάηυν και Τμημάηυν-Σςγκπόηηζη Σσολών ηος ΤΕΙ
Θεζζαλίαρ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Π.Γ. 127/2013 (ΦΔΚ
190/Α΄),
3. ηελ αξ. πξση. 5161/1-8-2013 Απόθαζε ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 1959/Β΄/12-82013) «Έληαμε Δ.Π. ζπγρσλεπνκέλσλ Σκεκάησλ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο»,
4. ηελ κε αξ. πξση. 362/30-10-2015 (ΑΓΑ:77ΗΓ46914Κ-ΜΔΕ) Γηαπηζησηηθή Πξάμε
ηνπ Γηεπζπληή ηεο ρνιήο ΣΔ.Γ.&ΣΔ.Σ.&Γ. κε ηελ νπνία δηαπηζηώλεηε ε εθινγή

ηεο θαο Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ Διέλεο ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο
Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ, κε ιήμε ζεηείαο ζηηο 31-08-2017,
5. ην κε αξ. πξση. 4570/25-8-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ ηνπ Σ.Δ.Η.
Θεζζαιίαο κε ζέκα «Σσεηικά με εκλογή Πποέδπος και Αναπληπυηή Πποέδπος
Τμήμαηορ»,
6. ηελ κε αξ. πξση. 3693/18-06-2014 (ΑΓΑ: 6Π7Ω46914Κ-ΦΦΑ) Πξάμε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκό ηνπ θ. Μνπιά
Αλάξγπξνπ ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο (.ΣΔ.Γ.& ΣΔ.Σ.& Γ) ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο
(ΦΔΚ 382/Τ.Ο.Γ.Γ./08-07-2014),
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   ΟΤ Μ Ε
Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Πξνέδξνπ θαη Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο
Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
θαη Γηαηξνθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο, κε δηεηή ζεηεία ε νπνία αξρίδεη από 1 Δεθεκβξίνπ
2017 θαη ιήγεη ζηηο 31 Απγνύζηνπ 2019.
Ζ ςεθνθνξία ζα δηεμαρζεί ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2017, εκέξα Σεηάξηε, από ηηο 10.00 π.κ
έωο ηηο 14.00 κ.κ., ζηελ αίζνπζα πνιπκέζωλ (παιαηό θηήξην ρνιήο, α΄ όξνθνο).

1. Σν ζώκα εθιεθηόξσλ γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ θαη Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ
απαξηίδεηαη: α) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο (πξώηε
νκάδα εθιεθηόξσλ) θαη β) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π.
ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο (δεύηεξε νκάδα εθιεθηόξσλ).
ην εθιεθηνξηθό ζώκα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ κέιε Γ.Δ.Π. (πξώηε νκάδα
εθιεθηόξσλ) πνπ απνπζηάδνπλ από ηε ζέζε ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ ιόγνπ
απνπζίαο, εθόζνλ ε απνπζία δελ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ή ηελ απαγόξεπζε
άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Γελ ηζρύεη ην ίδην θαη γηα ηνπο εθιέθηνξεο κέιε
Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. (δεύηεξε νκάδα).

2. Γηθαίσκα λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ θαη Αλαπιεξσηή
Πξόεδξν έρνπλ κέιε Γ.Δ.Π. πιήξνπο απαζρόιεζεο, πξώηεο βαζκίδαο ή ηεο
βαζκίδαο ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο. Αλ δελ ππάξρνπλ κέιε Γ.Δ.Π.
ησλ δύν πξώησλ βαζκίδσλ κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα θαη κέινο επίθνπξνο.
Αλ δελ ππάξρνπλ ππνςεθηόηεηεο, ν Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο θαη ν Αλαπιεξσηήο
Πξόεδξνο νξίδνληαη από ηε ύγθιεην κεηαμύ ησλ ππαξρόλησλ κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ
Σκήκαηνο, κε πξνηεξαηόηεηα ζηηο δύν πξώηεο βαζκίδεο θαη κέρξη ηε βαζκίδα ηνπ
Δπίθνπξνπ.
Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη κέιε Γ.Δ.Π. πνπ απνρσξνύλ από ηελ
ππεξεζία ιόγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ ειηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνθεξπζζόκελεο ζεηείαο.
Δπηηξέπεηαη ε εθινγή Πξνέδξνπ γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ζεηεία. ηελ πεξίπησζε
απηή, ν Πξόεδξνο δελ κπνξεί λα επαλεθιεγεί πξηλ παξέιζνπλ δύν (2) έηε από ηε

ιήμε ηεο δεύηεξεο ζεηείαο ηνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε εθινγή ηνπ ίδηνπ πξνζώπνπ σο
Πξνέδξνπ γηα πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο (4) ζεηείεο ζπλνιηθά.

3. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ ππνςεθηόηεηάο ηνπο γηα ην
αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ζηνλ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο,
κε θαηάζεζε ππνγεγξακκέλεο αίηεζεο (ζπλεκκέλν ππόδεηγκα), ζηε Γξακκαηεία
ηεο Κνζκεηείαο, από ηηο 3 Οθηωβξίνπ 2017 κέρξη θαη ηηο 23 Οθηωβξίνπ 2017
θαη έωο ηηο 14.00 κ.κ.
Ζ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ
(ζπλεκκέλν ππόδεηγκα) όηη δελ ηειεί ζε αλαζηνιή άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ
θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπ αζπκβίβαζηα, ζύκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4009/2011. Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ αλσηέξσ
δήισζε κε ηελ αίηεζε ππνςεθηόηεηάο ηνπ.
Ο ππνςήθηνο πνπ ζα εθιεγεί Πξόεδξνο Σκήκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρεη
ζπγρξόλσο ην αμίσκα άιινπ κνλνπξόζσπνπ νξγάλνπ ηνπ νηθείνπ ή άιινπ Α.Δ.Η.,
κε εμαίξεζε ηε ζέζε Γηεπζπληή Π.Μ.., Δξγαζηεξίνπ, Κιηληθήο ή Μνπζείνπ.

4. Ζ εμέηαζε ηεο εθινγηκόηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαζώο θαη ε αλαθήξπμε ησλ
ππνςεθίσλ Πξνέδξσλ θαη Αλαπιεξσηώλ Πξνέδξσλ γίλεηαη από ηελ Σξηκειή
Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, πνπ νξίδεηαη κε Απόθαζε ηνπ Κνζκήηνξα (παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4485/2017) θαη ε νπνία έρεη ηελ επζύλε δηεμαγσγήο ηεο
εθινγηθήο δηαδηθαζίαο.

5. Ζ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ γίλεηαη κε δύν (2)
μερσξηζηά εληαία ςεθνδέιηηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα
νλόκαηα όισλ ησλ ππνςήθησλ Πξνέδξσλ θαη Αλαπιεξσηώλ Πξνέδξσλ,
αληίζηνηρα.
Ζ ςεθνθνξία είλαη άκεζε θαη κπζηηθή θαη δηεμάγεηαη κε θάιπε ηαπηόρξνλα γηα ηνλ
Πξόεδξν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξόεδξν.
Οη εθινγείο ζεκεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα έλαλ κόλν από ηνπο ππνςήθηνπο
Πξνέδξνπο θαη γηα έλαλ κόλν από ηνπο ππνςήθηνπο Αλαπιεξσηέο Πξνέδξνπο
δίπια από ην όλνκά ηνπο.
Κάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ζα νξηζζεί από
ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
Πξόεδξνο θαη Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο εθιέγνληαη νη ππνςήθηνη πνπ
ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ηνπ ζώκαηνο
εθιεθηόξσλ, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4485/2017.
Αλ θαλείο από ηνπο ππνςήθηνπο Πξνέδξνπο θαη Αλαπιεξσηέο Πξνέδξνπο δελ
ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ή ζε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο, ε εθινγή επαλαιακβάλεηαη, ζηνλ ίδην ρώξν θαη ηηο ίδηεο ώξεο, ζηηο 2

Ννεκβξίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 8
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4485/2017.
Αλ ππάξρεη έλαο κόλν ππνςήθηνο, απηόο εθιέγεηαη αλ ζπγθεληξώζεη ηνπιάρηζηνλ
ην έλα ηξίην (1/3) ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ηεο πξώηεο νκάδαο εθιεθηόξσλ.

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο.
Σςνημμένα (3)
- Αίηηζη ςποτηθιόηηηαρ Πποέδπος
- Αίηηζη ςποτηθιόηηηαρ Αναπληπυηή Πποέδπος
- Δήλυζη
Ο Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο
Μνπιάο Αλάξγπξνο
Καζεγεηήο

Δζσηεξηθή δηαλνκή:
- Μέιε Γ.Δ.Π, ΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ Σκήκαηνο Σερλ. Γεσπόλσλ
(ειεθηξνληθή απνζηνιή)
- Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο & Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
- Σκήκα Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα)
Κνηλνπνίεζε:
-Πξύηαλε ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο
-Αληηπξπηάλεηο ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο
-Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ/Σκήκα πιινγηθώλ & Αηνκηθώλ Οξγάλσλ & Δπηηξνπώλ

ΑΙΣΗΗ

ΠΡΟ

ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ
ΓΙΑ ΣΟ ΑΞΙΩΜΑ ΣΟΤ
ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΣΟΝ ΚΟΜΗΣΟΡΑ ΣΗ .ΣΕ.Γ&ΣΕ.Σ.&Δ.
ΣΟΤ Σ.Ε.Ι ΘΕΑΛΙΑ

ΟΝΟΜΑ ……………………………………. Τποβάλλω την υποψηφιότητα μου για
ΕΠΩΝΤΜΟ ……………………………….. το αξίωμα του Προζδρου του
ΒΑΘΜΙΔΑ …………………………………. Σμήματοσ Σεχνολόγων Γεωπόνων,
ςφμφωνα με την αρ. πρωτ. 310/31-82017
προκήρυξη
εκλογϊν
του
Κοςμήτορα τησ ΣΕΓ&ΣΕ.Σ.&Δ.

Λάριςα, …..-10-2017

Ο/Η Αιτ….

ΑΙΣΗΗ

ΠΡΟ

ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΞΙΩΜΑ
ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΣΟΝ ΚΟΜΗΣΟΡΑ ΣΗ .ΣΕ.Γ.&ΣΕ.Σ.&Δ.
ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ

ΟΝΟΜΑ …………………………………….
Τποβάλλω την υποψηφιότητα μου για
ΕΠΩΝΤΜΟ ………………………………… το αξίωμα του Αναπληρωτή Προζδρου
ΒΑΘΜΙΔΑ …………………………………. του Σμήματοσ Σεχνολόγων Γεωπόνων,
ςφμφωνα με την αρ. πρωτ. 310/31-82017
προκήρυξη
εκλογϊν
του
Κοςμήτορα τησ ΣΕΓ&ΣΕ.Σ.&Δ.

Λάριςα, …..-10-2017

Ο/Η Αιτ……

ΔΗΛΩΣΗ
Ο υπογράφων ……………………………………………………………………………………………………………………………,
…………………………………………………..

(αναγραφή

βαθμίδασ),

μζλοσ

Δ.Ε.Π.

του

Τμήματοσ

Τεχνολόγων Γεωπόνων τησ Σχολήσ ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&Δ. του Τ.Ε.Ι Θεςςαλίασ, ζχω υποβάλει
υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προζδρου / Αναπληρωτή Προζδρου (διαγράψτε την επιλογή
που δε ςασ αφορά) του Τμήματοσ και

Δηλϊνω
Α) ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου αςυμβίβαςτα και δεν τελϊ ςε αναςτολή άςκηςησ των
καθηκόντων μου, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 και 4 του Ν. 4009/2011,
Β) ότι δεν αποχωρϊ από την υπηρεςία λόγω ςυμπλήρωςησ του ανϊτατου ορίου ηλικίασ κατά
τη διάρκεια τησ προκηρυςςόμενησ θητείασ, κατά την περ. β τησ παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.
4485/2017.
Λάριςα, ……-10-2017

Ο/Η Δηλ……

……..…………………..

