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[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη του εκπροσώπου
των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του
στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
με ετήσια θητεία

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20.03.1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
Το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/05.06.2013) «Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων
ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»
Το Π.Δ. 99/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/05.06.2013) «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας»
Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.Α΄/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» και 83, παρ. 5 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτές
ισχύουν
Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 15 και της παρ. 11 του άρθρου 84 (Τελικές και μεταβατικές
διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
Το με αριθμ. πρωτ. Βαθμός Προτ. 144363/Ζ1/1.09.2017, ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ (αριθμ.
πρωτ. Πρυτανείας 12318/17/ΓΠ/04.0.2017) έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν.
4485/2017 (Α’114)»
Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15.09.2017) απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «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)
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8.

9.

10.

11.

12.

Την με αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β΄/13.11.2017) απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ.
153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «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)».»
Το ΦΕΚ 435/τ.ΥΟΔΔ/21.07.2014 περί διορισμού του Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε
συνδυασμό με την αριθμ. Φ.120.61/24/119521/Β2/29.07.2014 Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας & Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Γεωργίου Πετράκου
του Κωνσταντίνου, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία που λήγει στις 31-08-2018.
Την απόφαση της Συγκλήτου στην αριθμ. 190/21-12-2017 συνεδρίασή της, (θέμα 3.1.) για τον
ορισμό νέας σύνθεσης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 6ΚΜΚ469Β7Ξ-ΩΣΥ)
Την απόφαση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στην αριθμ. 1/06-02-2018 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), σχετικά με την εκπροσώπηση των μελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», καθώς και
την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.09.2010
απόφαση

προκηρύσσει
Εκλογές την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, με ώρα έναρξης ψηφοφορίας την 09.00 και ώρα
λήξης της ψηφοφορίας την 13.00, για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ετήσια θητεία, αρχόμενη από την
ημέρα της εκλογής τους.
Η εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που
περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψήφιων εκπροσώπων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι εκλογείς σημειώνουν
την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Α.

Υποψηφιότητες
α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που
αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά
τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που
τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Τμήμα Προσωπικού
της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:30, με έναν από τους κάτωθι τρόπους:


Αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση
υπογεγραμμένης αίτησης στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (3ος όροφος κτηρίου Παπαστράτου, παραλιακό συγκρότημα Βόλος).
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Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosop@uth.gr του Τμήματος Προσωπικού
της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην περίπτωση αυτή, η
αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας.



Επιστολικά, με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΣΤΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», στη
διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Προσωπικού
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
Τ.Κ. 38221 Βόλος

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους. Η παραίτηση γίνεται με
γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοικητικού του Ιδρύματος, έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλούνται από το Τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας, ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.
Β.

Εκλεκτορικό σώμα
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με
βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και
τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον
Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα
διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και παραδίδονται στην
τριμελή εφορευτική επιτροπή.

Γ.

Ευθύνη διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της τριμελούς
εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος και
ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018.
Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς
και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας και μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από τη συγκρότησή της, ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με
επιμέλεια της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική
ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων.
Η τριμελής εφορευτική επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και
εκδίδει το αποτέλεσμα.

Δ.

Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και καθολική και διεξάγεται με κάλπη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη ΜΟ.ΔΙ.Π., η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114).
Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα καθοριστεί από την
τριμελή εφορευτική επιτροπή.
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Σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Ιδρύματος, θα αναρτηθεί στην κεντρική
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Γεώργιος Κ. Πετράκος
Συνημμένο: Αίτηση υποψηφιότητας
-

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο κ. Πρύτανη
Γραφεία κ.κ. Αν. Πρύτανη
Γ.Δ.Δ.Υ.
ΜΟ.ΔΙ.Π.
Νομική Υπηρεσία
Γραμματεία Συγκλήτου
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Προσωπικού
Γραμματείες Σχολών
Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
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 Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη ΜΟ.ΔΙ.Π. 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), η αριθμ. Β. Προτ.
191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β΄/13.11.2017) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και η αριθμ. πρωτ. 2289/18/ΓΠ/12-02-2018 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη του
εκπροσώπου των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

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

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

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