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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Καθηγητής Βασίλειος Κόμης
Tηλ.: 2610 969604, 2610 969605
Telefax: 2610 969647
E-mail: hssdean@upatras.gr
Πάτρα,
21/5/2019
Αρ. Πρωτ.: 64/14350

ΠΡΟΣ: Τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών
ΚΟΙΝ: Τις Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (με
την παράκληση για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα τους).

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 1829/24027 απόφασης περί της ίδρυσης του Εργαστηρίου
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικώς Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ Β΄ 2273/21.10.2015).
2. Το υπ΄ αριθ. 365/12-7-2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ περί διορισμού του Καθηγητή κ. Βασίλειου
Κόμη ως Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
3. τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/4.8.2017, τεύχος Α΄).
4. την υπ αρ.153348/Ζ1/15-9-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3255/2017): «Τρόπος
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των
Α.Ε.Ι. …».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6α και 6β του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/3.8.2018).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.1 και παρ.2 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α΄70/7.5.2019).
Αποφασίζει
την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας
και Πολιτισμού στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών, με θητεία από 1/9/2019 έως 31/8/2022.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 19η Ιουνίου 2019 ημέρα
Τετάρτη και ώρα από 9:00 ως 13:00 και τόπος εκλογών, η αίθουσα Συνεδριάσεων της
Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (κτίριο
Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης, 3ος όροφος, βόρειο Τμήμα).
Υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία της Κοσμητείας της
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (κτίριο Βιβλιοθήκης Κέντρου
Πληροφόρησης, 3ος όροφος, βόρειο Τμήμα, τηλ.: 2610969604, email: hssdean@upatras.gr ,
αρμόδιος κ. Ν. Κουτσάγγελος), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας προκήρυξης, ήτοι μέχρι την 4η
Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού πρέπει να είναι μέλος
ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και να ανήκει στην Σχολή Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος. Η θητεία είναι τριετής, με δυνατότητα επανεκλογής.
Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή
μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν όσοι
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αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά την διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θέσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017, «….Μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της
προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας
ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση
και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία
των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2)πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε
και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των
ισοψηφησάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ».

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με άμεση και μυστική ψηφοφορία και παρακαλούνται τα μέλη του
εκλογικού σώματος να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε
άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.
Το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που μετέχουν στην
Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι εκλογικοί κατάλογοι, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 2 της υπ αρ.153348/Ζ1/15-9-2017
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3255/2017), καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια
υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Η αρμόδια υπηρεσία
παρακαλείται μέχρι την 7/6/2018, ημέρα Παρασκευή, για την αποστολή των
επικαιροποιημένων καταλόγων του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. στην Γραμματεία της
Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκειμένου να τους
παραδώσει με τη σειρά της στην αρμόδια τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
H Γραμματεία του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος σε συνεργασία με την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή παρακαλείται να μεριμνήσει για την : α) κράτηση της αίθουσας κατά
την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, β) εκτύπωση των ψηφοδελτίων τα
οποία μαζί με τους εκλογικούς φακέλους θα παραδώσουν στον Πρόεδρο της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής και γ) τοποθέτηση μίας κάλπης καθώς και για τη διαμόρφωση του
χώρου σε συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων της Δ/νσης
Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ. (υπεύθυνος κ. Β. Αργυρόπουλος).
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
•
Γραφείο Πρυτάνεως
•
Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
•
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
• Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων

•
•
•

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων
Γραμματεία Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
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