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ΠΠΠΠΡΟΣΡΟΣΡΟΣΡΟΣ::::    ΤαΤαΤαΤα    μμμμέλη  Δ.Ε.Πέλη  Δ.Ε.Πέλη  Δ.Ε.Πέλη  Δ.Ε.Π    του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίαςτου Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίαςτου Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίαςτου Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας    και και και και 

ΘρησκειολογίαςΘρησκειολογίαςΘρησκειολογίαςΘρησκειολογίας    της Θεολογικτης Θεολογικτης Θεολογικτης Θεολογικής Σχολήςής Σχολήςής Σχολήςής Σχολής....    

    

ΚΟΙΝ:   -Δ/νση  Διοικητικού 

 

ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη «Προκήρυξη «Προκήρυξη «Προκήρυξη     εκλογών για την ανάδειξη νέων εκλογών για την ανάδειξη νέων εκλογών για την ανάδειξη νέων εκλογών για την ανάδειξη νέων     Διευθυντών των Διευθυντών των Διευθυντών των Διευθυντών των 

ΤομέωνΤομέωνΤομέωνΤομέων::::        

1111))))    Χριστιανικής ΛατρείΧριστιανικής ΛατρείΧριστιανικής ΛατρείΧριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως,  ας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως,  ας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως,  ας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως,      

2222))))    Κανονικού  Δικαίου  και  Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ’ αιώνοςΚανονικού  Δικαίου  και  Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ’ αιώνοςΚανονικού  Δικαίου  και  Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ’ αιώνοςΚανονικού  Δικαίου  και  Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ’ αιώνος----

Βιβλικών  Σπουδών και ΠολιΒιβλικών  Σπουδών και ΠολιΒιβλικών  Σπουδών και ΠολιΒιβλικών  Σπουδών και Πολιτιστικού  Βίου της Μεσογτιστικού  Βίου της Μεσογτιστικού  Βίου της Μεσογτιστικού  Βίου της Μεσογείου είου είου είου         

3333))))    Θρησκειολογίας,Θρησκειολογίας,Θρησκειολογίας,Θρησκειολογίας,    Φιλοσοφίας  και ΚοινωνιολογίαςΦιλοσοφίας  και ΚοινωνιολογίαςΦιλοσοφίας  και ΚοινωνιολογίαςΦιλοσοφίας  και Κοινωνιολογίας            

ττττοοοου Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίαςυ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίαςυ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίαςυ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας    και Θρησκειολογίας και Θρησκειολογίας και Θρησκειολογίας και Θρησκειολογίας για το χρονικό για το χρονικό για το χρονικό για το χρονικό     

διάστημα από  διάστημα από  διάστημα από  διάστημα από  1111----09090909----2020202020202020        έως 3έως 3έως 3έως 31111----08080808----2020202022221111        και Πρόσκληση Υποβολής και Πρόσκληση Υποβολής και Πρόσκληση Υποβολής και Πρόσκληση Υποβολής 

Υποψηφιοτήτων».Υποψηφιοτήτων».Υποψηφιοτήτων».Υποψηφιοτήτων».    

 

Έχοντας υπόψη:   
 

1) Τις διατάξεις  του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ. 
Α’) «Οργάνωση και  λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με την 
παρ.2 του άρθρου 72 του Μέρους Η΄:Διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του ν.4690/20(Α΄104) και 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 98 του ν.4692/2020(Α΄111). 

 
 

2) Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 υπουργική απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  «Τρόπος 
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 
μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και 
ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.  των 
διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των 
Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’114)». 

 



3) Την παρ.6α του άρθρου 18 του ν.4559/2018 (Α΄142) 
 

1. Αποφασίζεται η προκήρυξη εκλογώνπροκήρυξη εκλογώνπροκήρυξη εκλογώνπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέων  Διευθυντών  των 

Τομέων: 

   1) Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως 

   2) Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ’ αιώνος-Βιβλικών 

      Σπουδών και Πολιτιστικού Βίου της Μεσογείου 

   3) Θρησκειολογίας,  Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας  

του Τμήματος  Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας  

 

για το χρονικό  διάστημγια το χρονικό  διάστημγια το χρονικό  διάστημγια το χρονικό  διάστημα απόα απόα απόα από    1111----09090909----2020202020202020        έως 31έως 31έως 31έως 31----08080808----2022022022021111    . . . .         

 

2. Ορίζεται  ως  ημερομηνία  διεξαγωγής των εκλογώνημερομηνία  διεξαγωγής των εκλογώνημερομηνία  διεξαγωγής των εκλογώνημερομηνία  διεξαγωγής των εκλογών η  η  η  η  Τετάρτη Τετάρτη Τετάρτη Τετάρτη     22222222    ΙουΙουΙουΙουλλλλίου ίου ίου ίου 

2020202020202020  από τις  10101010.00.00.00.00 π.μ.  έως τις 14.0014.0014.0014.00 μ.μ. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με κάλπημε κάλπημε κάλπημε κάλπη 

με άμεση και μυστική ψηφοφορίαμε άμεση και μυστική ψηφοφορίαμε άμεση και μυστική ψηφοφορίαμε άμεση και μυστική ψηφοφορία στην αίθουσα αίθουσα αίθουσα αίθουσα ΟμοτίμωνΟμοτίμωνΟμοτίμωνΟμοτίμων        της Θεολογικής της Θεολογικής της Θεολογικής της Θεολογικής 

ΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολής. Σε περίπτωση που 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 . 

3. 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. 

4.  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. 

5. 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. 

6. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το 

σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των 

επίκουρων καθηγητών , μονίμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων 

λεκτόρων  του οικείου Τομέα. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που 

περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. 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.  

7. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 

καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί 

κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία και 

εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι 

(20) μέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.   



8. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τις θέσεις των Διευθυντών των Τομέων, 

που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλνα υποβάλνα υποβάλνα υποβάλοοοουν την υν την υν την υν την 

υποψηφιότητά τους έως την υποψηφιότητά τους έως την υποψηφιότητά τους έως την υποψηφιότητά τους έως την ΠαρασκευήΠαρασκευήΠαρασκευήΠαρασκευή    11110 0 0 0 ΙουΙουΙουΙουλλλλίουίουίουίου    2020202020202020            και ώρα 14:και ώρα 14:και ώρα 14:και ώρα 14:30 30 30 30 

στηστηστηστη    Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής ΘεολογίαςΓραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής ΘεολογίαςΓραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής ΘεολογίαςΓραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας    και Θρησκειολογίαςκαι Θρησκειολογίαςκαι Θρησκειολογίαςκαι Θρησκειολογίας,,,, η 
οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για την πρωτοκόλληση των σχετικών αιτήσεων. 

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

εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η  παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο  του Ε.Κ.Π.Α.  και  

της  Θεολογικής Σχολής. 

Ο   Πρόεδρος  

του  Τμήματος Κοινωνικής  Θεολογίας  

και Θρησκειολογίας 

 

* 

 

Καθηγητής Σωτήριος  Σ.  Δεσπότης 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του 

Τμήματος 

 


