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Ημερομηνία: 18/11/2019 

Αρ. Πρωτ:. 162 

 

Προς: Τα μέλη ΔΕΠ του  Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών 

 

Θέμα : Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου «Αρχαίου 

Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας». 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, άρθρο 29.. 

 Το ΦΕΚ 1493-10/10/2003 τ.Β΄ περί ίδρυση Εργαστηρίων του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών 

 

Προκηρύσσουμε Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου  Αρχαίου 

Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

για θητεία τριών ετών. 

 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής ορίζεται η Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και 

ώρα 10:00 έως 11:00. Η εκλογή θα διεξαχθεί με κάλπη με άμεση και μυστική 

ψηφοφορία στην αίθουσα «Σπύρος Α. Ευαγγελάτος (916Β)». 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απαιτούμενη 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 οικίας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων. 



Υποψηφιότητες υποβάλλονται από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της 

προκήρυξης και εντός δέκα (10) ημερών στην Γραμματεία του Τμήματος ώστε να 

λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου και να αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής τους. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου 

έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος  με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. 

Είναι δυνατή η εκλογή τού ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία 

θητείες. 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 εκείνοι που αποχωρούν λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης 

θέσης. 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από όλα 

τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που συμμετέχουν στη Συνέλευση. 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 

* 

Χ. Σταματοπούλου –Βασιλάκου  

Καθηγήτρια  

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και φυλάσσεται στο αρχείο του ΕΚΠΑ 


