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Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις του άρθρ. 27 του ν.4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις»
την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/15-9-2017, τ.Β΄)
την υπ’ αριθμ.191014/Ζ1/7-11-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3969/13-11-2017, τ.Β΄)
την υπ’ αριθμ. 212825/Ζ1/5-12-2017 (ΑΔΑ: 60ΙΝ4653ΠΣ-ΗΞΟ) εγκύκλιο του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
την υπ’ αριθμ. 3036/20-07-2018 παραίτηση της Βασιλικής Πάτσιου από τη θέση
του Διευθυντή του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ
την από 20-7-2018 αποδοχή του Κοσμήτορα, της παραίτησης της κας Πάτσιου
από την ανωτέρω θέση

αποφασίζεται η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής


Η εκλογή θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, από 10.00 έως 13.00, στο
μικρό αμφιθέατρο (μανχ) στο ισόγειο του Κτηρίου του Νέου Χημείου
(Ναυαρίνου 13Α), ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
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Υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 έως την 24η
Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Κοσμητείας.



Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους
απασχόλησης του οικείου Τομέα μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή. Ο Διευθυντής του Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το
αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση
τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου,
Κλινικής ή Μουσείου.



Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα. Οι εκλογικοί κατάλογοι
οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής
των εκλογών.



Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει η Εφορευτική
Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών
της Αγωγής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της
ψηφοφορίας και αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ του οικείου Τομέα, με
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.



Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων, ανακηρύσσει τους υποψήφιους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από τη συγκρότησή της και αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος
ο πίνακας των υποψηφίων.



Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων
των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με
κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους
υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του.



Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει
την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την
ίδια ημέρα, 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 Κοσμήτορα.



Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Επιστημών της Αγωγής
*(υπογραφή)
Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο Πρωτόκολλο της Κοσμητείας
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