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Τρίκαλα, 19-12-2017
Αριθ. Πρωτ.: 75

Προς:
Τα μέλη Ε.Ε.Π. της Σχολής Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του
στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (γενική συνέλευση
σχολής και κοσμητεία) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με διετή θητεία
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Παν/μίου Αιγαίου, Ιονίου Παν/μίου και Παν/μίου
Θεσσαλίας» όπως ισχύει σήμερα,
2. τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 34, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/17-09-2013)
«Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», που αφορά την ίδρυση της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
3. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’) για την «οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
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4. Την με αρ. 17939/17/ΓΠ/27-11-2017 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας που αφορά την εκλογή του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 670/12-12-2017/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ.),
5. την αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β’) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης
εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των διοικητικών υπαλλήλων και των
φοιτητών στα συλλογικά όργανα»,
6. την αρ. Β’ προτερ. 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ 3969 Β’), απόφαση του Υπουργού
Παιδείας,
Έρευνας
και
Θρησκευμάτων
«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 ΑΕΙ
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)»,
7. τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α’) «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 αρ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30/09/2010 απόφαση,
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) που λήφθηκε στην
187/3-10-2017 συνεδρίασή της «Ειδική αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα λειτουργίας
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 9, παρ 2 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’)»,
9. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ:14534/17/ΓΠ/6-10-2017 της Δνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων
του Π.Θ με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση της Συγκλήτου στο Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη Σχολή
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (γενική συνέλευση σχολής και κοσμητεία)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η διάρκεια της θητείας του εκπροσώπου Ε.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, η οποία είναι
διετής, ορίζεται σε ημερολογιακά έτη και λήγει στις 09.01.2020.
Υποψηφιότητες:
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Πέμπτη 28
Δεκεμβρίου 2017 και έως ώρα 14:00 στη Γραμματεία της Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τους ακόλουθους τρόπους:
α. αίτηση του ενδιαφερόμενου προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
στη Γραμματεία της Σχολής
β. ηλεκτρονικά, με υπογεγραμμένη αίτηση στο email της Γραμματείας της Σχολής:
g-pe@pe.uth.gr
γ. επιστολικά με συστημένη επιστολή, στην ταχυδρομική δνση:
Γραμματεία ΣΕΦΑΑ, Καρυές, ΤΚ 42100, Τρίκαλα
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Ε.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θητείας και επίσης υποψήφιοι που τελούν σε διαθεσιμότητα ή
αργία. Η εκλογή του ιδίου προσώπου επιτρέπεται για μία ακόμη θητεία.
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Σώμα Εκλεκτόρων
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
οι οποίοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του
Π.Θ. και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι
ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκρισή τους οι
κατάλογοι θα παραδοθούν στην Εφορευτική Επιτροπή.

Εκλογική διαδικασία
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή,
με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και
αποτελείται από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού. Η τριμελής Εφορευτική
Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου καθώς και αν συντρέχουν κωλύματα
εκλογιμότητας του υποψηφίου, για την εκπροσώπηση του στη Σχολή Επιστήμης
φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και ανακηρύσσει του υποψηφίους εκπροσώπους
των μελών Ε.Ε.Π. μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της. Με
επιμέλεια της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα
του Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή έχει την
ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και της έκδοσης του αποτελέσματος.
Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου
15 του ν.4485/2917
Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται όλα τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού να
προβούν σε εκλογές την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 με 13:00, στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής, προκειμένου να ψηφίσουν για την ανάδειξη
του εκπροσώπου Ε.Ε.Π. και του αναπληρωτή στην Σχολή Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (γενική συνέλευση σχολής και
κοσμητεία).
Σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία αυτή θα διεξαχθεί την επομένη
ημέρα, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Η παρούσα προκήρυξη θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα
εκλογιμότητας

