Αρ.Πρωτ.637

Βόλος 7/12/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΔΙΠ) ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β΄/15.09.2017) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και
διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των
διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Β. Προτ.
191014/Ζ1/13-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13.11.2017) Υπουργική Απόφαση.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 540/20-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΕ8Ρ469Β7Ξ-ΧΣ9) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη του
εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στην
Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3. Την με αριθμ. πρωτ. 626/04 -12 – 2017 Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής διενέργειας εκλογών, για
την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον
αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με διετή θητεία
έως 30.11.2019»
4.Τη με αρ. πρωτ.585/29-11-2017 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Σαράτση Ιωάννη
5.Τη με αρ. πρωτ.588/29-11-2017 αίτηση υποψηφιότητας της κας. Μαργώνη Σοφίας
6. Τη με αρ. πρωτ.596/1-12-2017 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Σπηλιωτόπουλου Μάριου-Ευστάθιου

Η Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη του εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
συγκροτήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017.

H Eφορευτική Επιτροπή αφού εξέτασε τις σχετικές υποψηφιότητες, αποφάσισε ότι: α) οι αιτήσεις των κ.
Σαράτση και κας. Μαργώνη πληρούν τις προϋποθέσεις, επειδή είναι σύννομες, εντός των οριζόμενων
προθεσμιών και δεν προκύπτουν ζητήματα εκλογιμότητας των υποψηφίων β) η αίτηση του κ.
Σπηλιωτόπουλου είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 540/20-11-2017 προκήρυξη διενέργειας
εκλογών άρθρο Α παράγραφος γ, λόγω του ότι εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Πέμπτη 30
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:13.
Η Εφορευτική Επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες υποψηφιότητες και ανακηρύσσει υποψηφίους τους:
Σαράτση Ιωάννη
Μαργώνη Σοφία

Α’ Βαθμίδας μόνιμο μέλος ΕΔΙΠ
Α’ Βαθμίδας μόνιμο μέλος ΕΔΙΠ

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 (13.12.2017), με ώρα έναρξης ψηφοφορίας
την 09.00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας την 12.00, στην αίθουσα Α1 του κτιρίου παλαιών ΠΡΟΚΑΤ του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πεδίον Άρεως, στο Βόλο.
Οι εκλογείς οφείλουν να προσέλθουν στην εκλογική διαδικασία, προσκομίζοντας στην εφορευτική
επιτροπή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η
ταυτότητά τους.

Το παρόν πρακτικό της Επιτροπής θα αναρτηθεί στην κεντρική ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

Βόλος 7 Δεκεμβρίου 2017
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

*
Λυχναρόπουλος Ιωάννης

*
Φράγκου Αθανάσιος

*
Φυσεντζίδης Κων/νος

(*) Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

