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Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών  Τοµέων του Τµήµατος Κοινωνιολογίας  της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Παντείου Πανεπιστηµίου. 

 

Η Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνιολογίας Καθηγήτρια Βασιλική Αρτινοπούλου 

Έχοντας υπόψη:  

 - Τις διατάξεις του άρθρου 27 του  ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄) 

 - Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε ζητήµατα οργάνων διοίκησης των 

ΑΕΙ, µετά τη δηµοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114) 

 - Την Υπουργική Απόφαση (Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων) 153348/Ζ1 

(ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-9-2017) και 

- Το άρθρο 18 του Ν. 4559 

 

Προκηρύσσει Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των Τοµέων α) Γενικής 

Κοινωνιολογίας β) Εγκληµατολογίας γ) Κοινωνικής Μορφολογίας και δ) 

Νεοελληνικής Κοινωνίας του Τµήµατος Κοινωνιολογίας   της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστηµών του Παντείου Πανεπιστηµίου.  

Ως ηµεροµηνία και χώρος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 3η Ιουλίου 2019 και 

ώρα 10:00  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔΕΣΚΟΙ (5ο Όροφος). Εφόσον 

προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα 

επαναληφθεί την επόµενη µέρα,  04 Ιουλίου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.  

Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και θα διεξαχθεί	με	κάλπη. 

 

• Διευθυντής Τοµέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης µέλος Δ.Ε.Π. µέχρι και τη βαθµίδα του 

επίκουρου του οικείου Τοµέα για θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο 



Διευθυντής του Τοµέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος µεταξύ των µελών Δ.Ε.Π. 

του Τοµέα. 

 • Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόµενη θητεία.  

• Διευθυντής δεν µπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης 

θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες 

συνολικά. 

 • 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 και Μουσείου. 

 • Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τοµέα γίνεται από τον Πρόεδρο 

του οικείου Τµήµατος τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος 

Διευθυντή. Ο Πρόεδρος µεριµνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο 

του Τµήµατος και λαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για τη µεγαλύτερη δυνατή 

δηµοσιοποίησή της. • 

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

µελών Δ.Ε.Π. και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τοµέα. 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 Πρόεδρο του 

Τµήµατος. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης 

εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

• Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική. 

 Υποψηφιότητες µπορεί να υποβληθούν στην Κοσµητεία της Σχολής  από  Παρασκευή 7 

Ιουνίου 2019  έως και την Παρασκευή  14 Ιουνίου 2019. 

 

Η Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνιολογίας 

 
Καθηγήτρια Βασιλική Αρτινοπούλου 



 

 


