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Προς: Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τομέων του Τμήματος Επιστήμων της Εκπαίδευσης και 

Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστήμιου Πατρών  

 

Θέμα: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών 

και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με  θητεία από 1.9.2022 έως 

31.08.2023. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1) του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/4.8.2017 τ. Α ́) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύουν  

2) του Εσωτερικού Κανονισμού του Παν/μίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019 τ. Β ́)  

3) του άρθρου 98 του Ν. 4692/2020 (Α ́111) « Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 

διατάξεις»  

4) την Αναδιάρθρωση των Τομέων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και 

Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 2555/16-6-2021 τ. Β΄) 

5) την Απόφαση της 4ης /29-06-2021 Έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών 

της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας αναφορικά με την κατανομή προσωπικού 

στους νέους Τομείς του Τμήματος. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Τηλ.: 2610969705 
E-mail: secptde@upatras.gr 
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6) την υπ΄ αρίθμ. 147084/Ζ1/19.11.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5364/19.11.2021, 

τ. Β΄) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των 

εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι.-Ρύθμιση των τεχνικών ή 

οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

 

 
Αποφασίζει 

 
την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων: 

 i) Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης,  

ii) Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και η Διδακτική τους,  

iii) Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών, 

για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ήτοι (1.9.2022 έως 31.08.2023), 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις. Ως ημερομηνία διεξαγωγής 

των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 16-6-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.- 13.00 

μ.μ. 

Οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας καθώς και ο τόπος διεξαγωγής της, 

ορίζονται από την οικεία εφορευτική επιτροπή, όπως αναφέρεται παρακάτω, πέντε (5) 

ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και ανακοινώνονται στην κεντρική 

ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα i) Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης, ii) Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και η 

Διδακτική τους iii)Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στη Γραμματεία του Τμήματος, 

αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στέλνοντας email (secptde@upatras.gr) με το έντυπο 

αίτησης υποψηφιότητας (επισυνάπτεται υπόδειγμα), συμπληρωμένο από τους 

ενδιαφερόμενους, από τη Δευτέρα 30-5-2022 μέχρι και την Δευτέρα 06-6-2022  και 

ώρα 13.00 μ.μ. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π. 

μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του οικείου Τομέα. Δεν επιτρέπεται να 

είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου 
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μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή 

Π.Μ.Σ. και Εργαστηρίου. Η εφορευτική επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο διενέργειας των 

εκλογών, ανά Τομέα, θα συγκροτηθεί, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 6 (5.1) του 

Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 

την ημέρα της ψηφοφορίας, από τον Πρόεδρο του Τμήματος που είναι και το κατά 

νόμο αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών όργανο, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 27 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.  

Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα με 

ισάριθμους αναπληρωτές τους από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

 Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, η εφορευτική επιτροπή εξετάζει εάν πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν 

συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, ανακηρύσσει τους 

υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και με επιμέλειά 

της αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος ο πίνακας των υποψήφιων 

Διευθυντών Τομέων. Το εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται από το σύνολο των 

καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων 

καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του 

οικείου Τομέα. Στο εκλεκτορικό́ σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των 

ανωτέρω απουσιάζουν από́ τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η 

απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή́ ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων 

τους.  

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται με τη φροντίδα της Γραμματείας του Τμήματος 

και οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών 

από τον Πρόεδρο. Η εκλογή πραγματοποιείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που 

περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Τομέα. Η 

ψηφοφορία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης 

εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 

Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)» σύμφωνα με  την τήρηση των διατάξεων 

του άρθρου 192 του ν. 4823/2021. 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 
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ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που  συγκεντρώνει τις 

περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από 

τον Πρόεδρο του Τμήματος. 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. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του 

Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα. 

 Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό.  

Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. 

 

 Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 Γιώργος Νικολάου  
 Καθηγητής 
 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

• Γραφείο Πρυτάνεως 

• Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων 

• Γενική Δ/νση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων 

• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

• Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

• Διεύθυνση Γραμματειών Ακαδημαϊκών Δομών 

• Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

• Διεύθυνση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
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