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Πρόεδρος: Καθηγητής Αμφιλόχιος Θ. Παπαθωμάς                                                                                                     Αθήνα, 29/05/2018 

Αναπλ. Πρόεδρος: Καθηγητής Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 124 

Γραμματέας: Μελαχροινή Α. Καλλινίκου 

                                                                                                                                 Προς τα  
                                                                                                                                 Μέλη Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης  
                                                                                                                                  του Τμήματος Φιλολογίας 
                                                                                                                            

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Εκλογής Διευθυντή του Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου 

του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Έχοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ. Α΄). 
 
 

Προκηρύσσουμε 
την εκλογή Διευθυντή του Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου 

του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ 

για τριετή θητεία (2017-18 έως 2020-21) 
 
 
Η εκλογή θα διεξαχθεί την 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στην Αίθουσα Συνεδριών 
της Φιλοσοφικής Σχολής (3ος όροφος), με άμεση και μυστική ψηφοφορία. 
 
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή υποβάλλονται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Φιλολογίας καθημερινά από την 30ή Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη έως την 12η Ιουνίου 2018, 
ημέρα Τρίτη, από ώρας 09:30 έως 14:00. 
 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου τα οποία 
ανήκουν στο Τμήμα Φιλολογίας. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του 
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 Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί 
να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου 
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 
 
Το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος. 
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 
Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας παρουσία των ισοψηφισάντων. 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας 
 

*Η υπογραφή τέθηκε στο πρωτότυπο και βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος 
 

Αμφιλόχιος Παπαθωμάς 


