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ΡΟΚΘΥΞΘ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ -ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΛΘΩΤΘ ΤΟΥ -ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ (ΕΔΙΡ)  ΣΤΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΟΥ 

ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  
ΜΕ ΜΟΝΟΕΤΘ ΘΘΤΕΙΑ 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Ρ.Τ.Ρ.Ε 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1) Τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α’ « 

Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα 

και άλλεσ διατάξεισ». 

2) Τθν αρικ. πρωτ.144363/Η1/1-9-2017 εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Ηθτιματα οργάνων διοίκθςθσ των ΑΕΙ, 

μετά τθ δθμοςίευςθ του ν.4485/2017». 

3) Τθν αρικ.153348/Η1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/15-09-2017 τ. Β) Υ.Α. 

4) Τθν αρικ. Β. 191014/Η1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β) Υ.Α., που αφορά 

ςτθν τροποποίθςθ τθσ ανωτζρω β) ςχετ., με  κζμα «Τρόποσ διεξαγωγισ των 

εκλογικϊν διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ μονοπρόςωπων οργάνων των ΑΕΙ και 

διαδικαςία οριςμοφ και ανάδειξθσ εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Ε.Ε., Ε.ΔΙ.Ρ. και 

Ε.Τ.Ε.Ρ., των διοικθτικϊν υπαλλιλων και των φοιτθτϊν ςτα ςυλλογικά όργανα 

των ΑΕΙ κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ν. 4485/2017(Αϋ114)». 

5) Τθν υπ’ αρικ. 16396/17/ΓΡ/3-11-2017 Διαπιςτωτικι Ρράξθ του Ρρφτανθ του 

Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ που αφορά ςτθν εκλογι Ρροζδρου και Αναπλ. 

Ρροζδρου του  Ρ.Τ.Ρ.Ε. 
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6) Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Αϋ) 

«Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ. 

 

προκηρφςςει 

εκλογζσ για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπου , με τον αναπλθρωτι του, των μελϊν 
Εργαςτθριακοφ και Διδακτικοφ προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Ρ) του Ρ.Τ.Ρ.Ε., ςτθ Συνζλευςθ του 
Ρ.Τ.Ρ.Ε. 

Ο παραπάνω εκπρόςωποσ εκλζγεται μαηί με τον αναπλθρωτι του, με άμεςθ, μυςτικι και 
κακολικι ψθφοφορία των μελϊν τθσ οικείασ κατθγορίασ προςωπικοφ του Τμιματοσ, από 
ενιαίο ψθφοδζλτιο με μονοετι κθτεία. 

Οι εκλογζσ κα διεξαχκοφν τθν Τετάρτθ19-12-2018, ςτθν αίκουςα του  Ρ.Μ.Σ. του Τμιματοσ 
από 9.00 μζχρι 11.00 

Τθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ζχει τριμελισ εφορευτικι επιτροπι, θ 
οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του Ρροζδρου, τουλάχιςτον πζντε μζρεσ πριν τθ 
ψθφοφορία, ιτοι τθν 13-12-2018 και αποτελείται από μζλθ Ε.ΔΙ.Ρ. Οι υποψθφιότθτεσ, οι 
παραιτιςεισ και οι ενςτάςεισ ςχετικά με τθν ανακιρυξθ των υποψθφίων, πρωτοκολλοφνται 
ςτο Κεντρικό Ρρωτόκολλο του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και υποβάλλονται ςτθν 
εφορευτικι επιτροπι δια μζςου τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ. Ειδικότερα, οι 
υποψθφιότθτεσ υποβάλλονται μζχρι τθ Δευτζρα03/12/2018, με αίτθςθ του 
ενδιαφερομζνου, ι  θλεκτρονικά ςτθ Γραμματεία του Ρ.Τ.Ρ.Ε. 

Θ παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί : α) ςτο πρόγραμμα Διαφγεια, ςτθν ιςτοςελίδα του 
Ρ.Τ.Ρ.Ε  και ςτθν πίνακα ανακοινϊςεων του Τμιματοσ 

 

 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ 
ΤΟΥ Ρ.Τ.Ρ.Ε.                                                                                                                         

 
 ΚΑΘΘΓΘΤΘΣΑ. ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΘΣ 
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Συν/νθ: Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ 

 

 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.  

ΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ 

 
 

Ονοματεπϊνυμο:………………….……………………………………………………………………………..…………………  

Πνομα πατζρα:……………………………………………………………………..………………………………………………..  

Πνομα μθτζρασ:…………………………………………………………….…………………………………………..………….. 

Ιδιότθτα:………………………………………………………….…..………………………………..……………………………….  

Τόποσ γζννθςθσ:……………………………………………………………..……………………..…………………..…………. 

Θμερομθνία γζννθςθσ:…………………………………………………………………………..………...…………………...  

Διεφκυνςθ κατοικίασ:…………………………………………………………………..………………………………………… 

E-mail:………………………………………………………………..………………………..………………………………………… 

Με τθν παροφςα αίτθςθ, υποβάλλω υποψθφιότθτα για εκπρόςωποσ των μελϊν Ε.ΔΙ.Ρ. 

ςτθ Συνζλευςθ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του 

Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, εν γνϊςει των προχποκζςεων που ορίηει ο Ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ Αϋ 114/4-8-2017), θ αρικμ. 153348/Η1/15-9-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ Βϋ 3255/15-9-2017), όπωσ αυτι 

τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. Β. Ρροτ. 191014/Η1/13-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ. 

Βϋ/13.11.2017) Υπουργικι Απόφαςθ και θ αρικμ. πρωτ. 6030/27-11-2017 Ρροκιρυξθ 

Εκλογϊν για τθν ανάδειξθ του εκπροςϊπου των μελϊν Ε.ΔΙ.Ρ. και του αναπλθρωτι του 

ΑΔΑ: 7ΥΘΕ469Β7Ξ-ΤΧΣ



ςτθ Συνζλευςθ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του 

Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.  

 

Τόποσ / Θμερομθνία:……………………………………………………………………..……………………………………….  

Ο Αιτϊν / Θ Αιτοφςα  

....................................................... 

(υπογραφι) 
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