
 
 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤ ΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, τηλ.: 24210-74803, 74804, 74753   
e-mail: g-ece@uth.gr 

 
   Βόλος 13-02-2018 
   Αριθ. Πρωτ.:6344 
   ΑΔΑ: 6AΓ6469B7Ξ-ΔΝΨ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Τ.Π.Ε 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α’ « 

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις». 

2) Την αριθ. πρωτ.144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, 

μετά τη δημοσίευση του ν.4485/2017». 

3) Τη λήξη θητείας των Διευθυντών/τριών Εργαστηρίων του Π.Τ.Π.Ε. και 

συγκεκριμένα των: «Λόγου και Πολιτισμού», «Ψυχολογίας» και «Θετικών 

Επιστημών και Τεχνολογιών». 

προκηρύσσει 

εκλογές για την ανάδειξη διευθυντών των : α) του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού, β) του 
Εργαστηρίου Ψυχολογίας και γ) του Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών.  

Η εκλογή θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου και ώρα 13.00 έως 14.00 στην αίθουσα Π.Μ.Σ. 
του Π.Τ.Π.Ε., που βρίσκεται στον τρίτο όροφο του νέου κτηρίου. 



Ο Διευθυντής του εργαστηρίου είναι μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο 
οποίος ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το εργαστήριο. Η θητεία του 
διευθυντή είναι τριετής με δυνατότητα επανεκλογής. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι 
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. 
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι, όσοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου 
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης ( από 14-2 έως 28-2 )  υποβάλλονται στη 
Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσμίας, το εκλεκτορικό σώμα καλείται να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή με άμεση 
και μυστική ψηφοφορία. 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή εργαστηρίου απαρτίζεται από το σύνολο των 
μελών ΔΕΠ που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Π.Τ.Π.Ε. 

 

                                         
  

      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ 

 

Συν/νη: Αίτηση Υποψηφιότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 

Ονοματεπώνυμο:………………….……………………………………………………………………………..…………………  

Όνομα πατέρα:……………………………………………………………………..………………………………………………..  

Όνομα μητέρας:…………………………………………………………….…………………………………………..………….. 

Βαθμίδα:………………………………………………………….…..………………………………..……………………………… 

Τόπος γέννησης:……………………………………………………………..……………………..…………………..………….  

Ημερομηνία γέννησης:…………………………………………………………………………..………...…………………...  

Διεύθυνση κατοικίας:…………………………………………………………………..…………………………………………  

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

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση Διευθυντή του 

εργαστηρίου:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του 

άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/4-8-2017).  

 

Τόπος / Ημερομηνία:……………………………………………………………………..……………………………………….  

Ο Αιτών / Η Αιτούσα  

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

(υπογραφή) 


