
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εκλογής Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4485/2017(ΦΕΚ 114/4-8-17) όπως 
τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, της Υ.Α 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 
3255/15-9-17) και του άρθρο 18 της παρ. 6α & β  του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-8-
18), της παρ. 2  του άρθρου 72 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-5-2020) και του 
άρθρου 98 του Ν. 4692/12-6-2020(ΦΕΚ 111A΄)

Προκηρύσσουμε
 την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  

από 1-9-2021 έως 31-8-2022 

Η εκλογή θα διεξαχθεί την 22α Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00΄ έως 12.00΄, στην 
κυψέλη 409 (4ος όροφος). Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η 
εκλογική διαδικασία 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 ή τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος με αίτηση των 
ενδιαφερόμενων προσωπικά ή ηλεκτρονικά (https://eprotocol.uoa.gr) από τη 2α έως 
και τη 10η Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00΄.
   Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους 
απασχόλησης του παραπάνω Τομέα μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 
για θητεία (1) έτους, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα 
άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ΑΕΙ με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή ΠΜΣ 
και του Εργαστηρίου.
    Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων 
των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη.
    Το σώμα των εκλεκτόρων 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 εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι από τους 
παραπάνω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, 
εφόσον η απουσία τους δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης 
των καθηκόντων τους. 

Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου
Πληροφορίες: Ειρήνη Κατσικαρέλη
Τηλέφωνο: 2107277970
e-mail: eirkats@arch.uoa.gr 
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Οι εκλέκτορες οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητας τους ή 
άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

    *(υπογραφή)                                                             

Καθηγητής Δημήτριος Παυλόπουλος

*Έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος 
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