
 
 

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 27/11/2017 
   Αριθ. Πρωτ.:6030 
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ -ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΔΙΠ)  ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΜΕ ΜΟΝΟΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Τ.Π.Ε 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 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) Την αριθ.153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/15-09-2017 τ. Β) Υ.Α. 

4) Την αριθ. Β. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β) Υ.Α., που αφορά 

στην τροποποίηση της ανωτέρω β) σχετ., με  θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των 

εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και 

διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Ε., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα 

των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017(Α΄114)». 

5) Την υπ’ αριθ. 16396/17/ΓΠ/3-11-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αφορά στην εκλογή Προέδρου και Αναπλ. 

Προέδρου του  Π.Τ.Π.Ε. 
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6) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α΄) 

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 

προκηρύσσει 

εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου , με τον αναπληρωτή του, των μελών Εργαστηριακού 
και Διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Π.Τ.Π.Ε., στη Συνέλευση του Π.Τ.Π.Ε. 

Ο παραπάνω εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με άμεση, μυστική και 
καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος, από 
ενιαίο ψηφοδέλτιο με μονοετή θητεία. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 18-12-2017, στην αίθουσα του  Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
από 9.00 μέχρι 11.00 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, η 
οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου, τουλάχιστον πέντε μέρες πριν τη 
ψηφοφορία, ήτοι την 11-12-2017 και αποτελείται από μέλη Ε.ΔΙ.Π. Οι υποψηφιότητες, οι 
παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, πρωτοκολλούνται 
στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποβάλλονται στην 
εφορευτική επιτροπή δια μέσου της Διεύθυνσης Προσωπικού. Ειδικότερα, οι 
υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 1/12/2017, με αίτηση του 
ενδιαφερομένου, ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή επιστολικά, ή ηλεκτρονικά στη 
δ/νση prosop@uth.gr 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί : α) στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του 
Π.Τ.Π.Ε  και στην πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Π.Τ.Π.Ε. 

 

                                         
  

      ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Β. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ 

 

Συν/νη: Αίτηση Υποψηφιότητας 

 

mailto:prosop@uth.gr
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.  

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 

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

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

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

Ιδιότητα:………………………………………………………….…..………………………………..……………………………….  

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

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

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

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

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω υποψηφιότητα για εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. 

στη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εν γνώσει των προϋποθέσεων που ορίζει ο Ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017), η αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 3255/15-9-2017), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/13-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ. 

Β΄/13.11.2017) Υπουργική Απόφαση και η αριθμ. πρωτ. 6030/27-11-2017 Προκήρυξη 

Εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του 

στη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

 

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

Ο Αιτών / Η Αιτούσα  

....................................................... 
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(υπογραφή) 
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