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Ο Πρυτανεύων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 21, & 26 παρ. 1, εδ. δ του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/4-8-2017 τ. Α ') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-82017 τ. Α ') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
Την αριθ. πρωτ. 144363/Ζ1/1 -9-2017 (ΔΠΘ/ΠΡ/166/4/4-9- 2017) εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων
διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017».
Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Α ') Υπουργική
απόφαση σχετική με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και τη 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 ΑΕΙ κατά
την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017.
Το Π.Δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124/03.06.2013 τ. Α ') περί «Συγχώνευσης Τμημάτων,
ίδρυσης - συγκρότησης - ανασυγκρότησης Σχολών στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης».
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
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των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
I) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. στα
συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και των Τμημάτων της, ήτοι:
1. Γενική Συνέλευση Σχολής Επιστημών Αγωγής
2. Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής
3. Γενική Συνέλευση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
4. Γενική Συνέλευση του κάθε Τομέα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης
5. Γενική Συνέλευση Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία
II) ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του εκπροσώπου των μελών
Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. στα παραπάνω συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών
Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και των Τμημάτων της.
Για τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και των Τμημάτων της, εκλέγεται:
1) Ένας (1) τακτικός εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωτή του, για τη Γενική
Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Αγωγής με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής, από
ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, για διετή θητεία και δυνατότητα
επανεκλογής για μία (1) ακόμα θητεία.
2) Ένας (1) τακτικός εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωτή του, για την
Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής, από
ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, για διετή θητεία και δυνατότητα
επανεκλογής για μία (1) ακόμα θητεία.
3) Ένας (1) τακτικός εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωτή του, για τη Γενική
Συνέλευση του κάθε Τμήματος της Σχολής Επιστημών Αγωγής με άμεση,
μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας
προσωπικού του Τμήματος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, για ετήσια
θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμα θητεία.
4) Ένας (1) τακτικός εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωτή του, για τη Γενική
Συνέλευση του κάθε Τομέα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τομέα,
από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, για ετήσια θητεία και δυνατότητα
επανεκλογής.
Ημέρα διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 από τις
09:00 έως και τις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστημών Αγωγής.
Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα
πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα δηλαδή την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 στον
ίδιο χρόνο και τόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το ν. 4485/2017,
οφείλουν να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους με αίτηση, υπογεγραμμένη
από τους ίδιους. Η αίτηση αυτή μπορεί:
Α. Να κατατεθεί αυτοπροσώπως από το ενδιαφερόμενο μέλος Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. στη Δ/νση Διοικητικού του Δ.Π.Θ. έως και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και
ώρα 14.00'.
Β. Να κατατεθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου
στη Δ/νση Διοικητικού του Δ.Π.Θ. ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει έως
και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14.00'.
Γ. Να αποσταλεί με συστημένη επιστολή, η οποία πρέπει να κατατεθεί στο
Ταχυδρομείο έως και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14.00'.
Δ. Να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση p ro to co lsta ff@ d u th .g r έως και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14.00'.
Οι αιτήσεις αφού πρωτοκολληθούν, υποβάλλονται στην αντίστοιχη Τριμελή
Εφορευτική Επιτροπή δια της Δ/νσης Διοικητικού του Δ.Π.Θ.
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