
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Επιστημών της Αγωγής του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4485/2017 (Α΄114) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του 

άρθρου 72 του Μέρους Η΄: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων 

του Ν.4690/2020 (Α104) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του Ν. 4692/2020 (Α΄111). 

2. Την υπ΄αριθμ.153348/Ζ1 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(Β΄3255/15-9-2017). 

3. Την παρ. 6α του άρθρου 18 ν. 4559/2018 (Α΄142) 

 

  Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Επιστημών της Αγωγής του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η εκλογή θα διεξαχθεί στην αίθουσα Η/Υ , Ναυαρίνου 13Α, ισόγειο, την Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021,  

από τις 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. 

Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Επιστημών της Αγωγής του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση secr@primedu.uoa.gr  έως τις 9 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:00.           

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                                                   ΕΚΠΑ 28/05/2021 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                                                                                                       Α.Π.: 33989 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13Α                                     

Τ.Κ.: 106.80 ΑΘΗΝΑ                                                             

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ευγενία Γεωργίου   

 ΤΗΛ.: 2103688010                                                                                

                                                                         Προς:  - Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Επιστημών της Αγωγής 

                                                                  Κοιν.: -Κοσμητεία Σχολής 

                                                                            - Διεύθυνση Διοικητικού 
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Η ανακήρυξη των υποψηφίων Διευθυντών Τομέα γίνεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη 

συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής. Επισημαίνεται δε, ότι ως Διευθυντής Τομέα εκλέγεται 

πλήρους απασχόλησης μέλος ΔΕΠ μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του οικείου Τομέα 

για θητεία ενός έτους. 

Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα. 

 Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου 

οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή 

Μουσείου. 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των 

Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών, 

Μονίμων και επί θητεία , καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο εκλεκτορικό 

σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, 

ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την 

απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που 

περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται 

με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους 

Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την 

απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την 

απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια μέρα, ,μεταξύ των δύο 

(2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις 

περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο 

του Τμήματος. 

 

 

  

 

                                                               Ο Πρόεδρος   

                                                             *(υπογραφή)                                

                                                               Καθηγητής 

                                                               Κωνσταντίνος Σκορδούλης 

 

   *Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος. 
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