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Προς                  

Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης  

της Σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής  

και Αθλητισµού του ∆.Π.Θράκης 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την ανάδειξη των τριών µελών της Κοσµητείας 

της Σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης 

 

 

 

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 9 παρ.8 του Ν.4009/2011 

2. Το Π.∆. 86/2013 (ΦΕΚ Α΄124/3-6-2013) «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση-

ανασυγκρότηση Σχολών στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» 

3. Την αριθ. Α 2978/10-2-2014 απόφαση του Πρύτανη του ∆.Π.Θράκης (ΦΕΚ Β΄443/24-2-

2014) «Θέµατα Λειτουργίας των µονοτµηµατικών Σχολών του ∆ηµοκριτείου 

Πανεπιστηµίου Θράκης κατ΄άρθρο 9 παρ.8 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄) 

4. Το αριθ. Α4584/4-4-2014 έγγραφο «∆ιευκρινήσεις επί της αριθ. Α2978/10-2-2014 (ΦΕΚ 

443/2014 τ.Β΄) Πράξης του Πρύτανη, σχετικά µε τη λειτουργία των µονοτµηµατικών 

Σχολών του ∆.Π.Θ.» 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

� Εκλογές για την ανάδειξη των τριών (3) µελών για τη συγκρότηση της Κοσµητείας της 

Σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 

Θράκης. 
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� Οι εκλογές θα διενεργηθούν την ∆ευτέρα 28 Απριλίου από τις 10.30΄ έως τις 13.00΄ το 

µεσηµέρι, µε κάλπη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισµού. 

 

� Υποψήφιοι – εκλόγιµοι  είναι καθηγητές της πρώτης βαθµίδας και αναπληρωτές 

καθηγητές της Σχολής  Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, πλήρους 

απασχόλησης, που έχουν υπόλοιπο υπηρεσίας µεγαλύτερο από 2 έτη. 

 

� Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εντός πενθήµερης προθεσµίας από την προκήρυξη των 

εκλογών ήτοι από 9 Απριλίου 2014 µέχρι 14 Απριλίου 2014 και ώρα 14.00΄ . 

 

� Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται: 

      α) αυτοπροσώπως, µε κατάθεση υπογεγραµµένης αίτησης στη γραµµατεία της Σχολής  

           ή δια εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου 

      β) µε ηλεκτρονική αίτηση στο e-mail secr@phyed.duth.gr 

 

� Η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων θα γίνει µε απόφαση της Κοσµήτορος η οποία θα 

εκδοθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 

υποψηφιοτήτων. 

 

� Τα τρία µέλη της Κοσµητείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής η οποία 

απαρτίζεται από όλους τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες της σχολής, 

καθώς και από ένα εκπρόσωπο ανά κατηγορία των µελών ΕΕΠ (ΕΕ∆ΙΠ) και ΕΤΕΠ. 

Στο εκλογικό σώµα περιλαµβάνονται και οι τελούντες σε άδεια. 

 

� Οι εκλογές διεξάγονται από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή µε ισάριθµα αναπληρωµατικά 

µέλη. Στην Εφορευτική Επιτροπή συµµετέχουν καθηγητές ή λέκτορες της Σχολής που 

προτείνονται από  την Κοσµήτορα και εκλέγονται µε φανερή ψηφοφορία από τη Γενική 

Συνέλευση της Σχολής, η οποία ορίζει και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η εν λόγω 

επιτροπή θα ορισθεί στην εκλογική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής που 

θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 28 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00΄.  

 

� Η ψηφοφορία είναι µυστική και διεξάγεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο επί του οποίου οι 

εκλέκτορες δηλώνουν την προτίµησή τους µε σταυρό για µέχρι τρεις υποψηφίους. 

Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Οι 

λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαµβάνονται υπόψη στο αποτέλεσµα της ψηφοφορίας. Σε 

περίπτωση που το σύνολο των έγκυρων ψήφων υπολείπεται του 50% του συνολικού 

αριθµού των εκλεκτόρων, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 30 Μαϊου 2014  

από ώρα 10.00΄ έως 12.00΄, στον ίδιο τόπο, και εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα 

συγκεντρώσουν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, ακόµη και αν το σύνολο των εγκύρων 

ψήφων υπολείπεται του 50% των εκλεκτόρων. Επί ισοψηφίας εκλέγεται ο κατέχων την 

υψηλότερη βαθµίδα και µεταξύ ισοψηφούντων οµοιόβαθµων εκλέγεται εκείνος που έχει 

το παλαιότερο ΦΕΚ διορισµού στη βαθµίδα, µε προβάδισµα εκείνου που έχει διοριστεί 

στο ∆ΠΘ, σε περίπτωση που δεν µπορεί να εφαρµοστεί το κριτήριο αρχαιότητας στη 

συγκεκριµένη βαθµίδα, η αρχαιότητα προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ΦΕΚ διορισµού 

στην προηγούµενη βαθµίδα. 

 

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 

 

ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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