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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΠΡΟΣ:  Τα υπηρετούντα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού  

               (ΔΕΠ)  του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην   

                Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.)   ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ 

  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.)  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

  

   

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 40, 46, 48, 50 και 57 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141)  

β) Την υπ’ αριθ. 119929/Ζ1/30.09.2022 (ΑΔΑ:ΡΙΞΘ46ΜΤΛΗ-1ΦΝ) Διευκρινιστική Eγκύκλιο 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 

4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και 

των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των 

ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα» 

γ) Την υπ’ αριθ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των 

μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών 

μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των 

μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 



Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η ,    2 6 5   0 4       Ρ ί ο         w w w. u p a t r a s. g  r 
 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (B’ 5220) 

δ) Την υπ’ αριθ. 147084/Ζ1/19.11.2021 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των 

τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Β’ 5364), 5204/12.11.2021 Υ.Α. «Λειτουργία 

ψηφιακής κάλπης ’’ΖΕΥΣ’’» (Β’ 5244) και 60944/Ζ1/03.06.2021  

Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής 

διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων 

και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών 

στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους 

ακαδημαϊκών μονάδων τους» (Β’ 2358)  

ε) Την Απόφαση (3/15-11-2022) συνέλευσης ΤΕEΑΠΗ  περί συγκρότησης των   Εργαστηρίων 

του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

στ) Τις διατάξεις του  Π.Δ. 14/96 (ΦΕΚ 8/18-01-1996 τ. Α΄) περί Ίδρυσης Εργαστηρίου στο 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης   και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας».ζ 

ζ) Την υπ’ αριθ. 42421/Β1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 913/15.05.2009) περί Ίδρυσης 

Εργαστηρίου στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης   και της Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών» 

η) Τις διατάξεις του Π.Δ. 144 (ΦΕΚ 110/10-06-1996 τ. Α΄) περί Ίδρυσης Εργαστηρίου στο 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης   και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης» 

θ) Το υπ΄ αριθ. 900/04.04.2016, τ. Β΄ ΦΕΚ περί Μετονομασίας του με το αριθ. 

8/1996, τ. Α’ λειτουργούντος  Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και 

Εφαρμογών» σε «Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

1. Εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προκειμένου να αναδειχθούν 

ΔΙΕΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 
 

Α) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Β) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Γ) ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  

Δ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών με 

τριετή θητεία που θα εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής 

Πράξης Εκλογής. 

 

2. Εκλόγιμα είναι τα μέλη που υπηρετούν σε θέσεις του Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης της 

βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή που υπηρετούν 

στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου Πατρών, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό των 

παρεχομένων υπηρεσιών των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων. Δεν επιτρέπεται να 

θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου 

όσοι/ες αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας 

κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας, εκτός και αν στο Πανεπιστημιακό 

http://150.140.160.61:8000/core/lab/3
http://150.140.160.61:8000/core/lab/1
http://150.140.160.61:8000/core/lab/2
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Εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος του ΔΕΠ που υπηρετεί στο Εργαστήριο ή εάν 

δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή Πανεπιστημιακού 

Εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς 

οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή με την ιδιότητα μέλους 

συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι. Εάν το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο είναι αυτοδύναμο 

κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή του 

Διευθυντή απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π. που είναι τοποθετημένα και 

υπηρετούν σε αυτό. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Ε.Π., που έχει τοποθετηθεί και 

υπηρετεί σε ένα Πανεπιστημιακό Εργαστήριο υπολείπεται του αριθμού πέντε (5) κατά 

τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από όλα τα 

μέλη του Δ.Ε.Π. της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία αυτό εντάσσεται. 

3. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 25η Απριλίου 2023, ημέρα 

Τρίτη και ώρες 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη διαδικασία 

είτε άγονης εκλογής θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική διεξαγωγή, ομοίως μέσω 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 26η Απριλίου 2023, 

ημέρα Τετάρτη, κατά τις ως άνω αναγραφόμενες ώρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με 

υπογεγραμμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προκηρυσσόμενη θέση από 

10 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή,  έως και 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 

13:00 στο email της Γραμματείας (graecedu@upatras.gr) του Τμήματος Επιστημών  της 

Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών. Μαζί με την αίτηση θα υποβάλουν:  

(i) Υπεύθυνη Δήλωση ως προς τη μη συνδρομή στο πρόσωπό τους κωλυμάτων 

εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό 

στοιχεία 123024/Ζ1/07.10.2022 ΚΥΑ (B’ 5220) και τους όρους της παρούσας  

Προκήρυξης και (ii) συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα. Η υποβολή υποψηφιοτήτων 

καθώς και η τυχόν παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα πραγματοποιείται 

αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

5. Η διαδικασία ανάδειξης του μονομελούς οργάνου διοίκησης των Πανεπιστημιακών 

Εργαστηρίων της παρούσας Προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί με καθολική, άμεση και 

μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρίας του 

ελληνικού δημοσίου «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» 

(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε). 

6. Η παρούσα Προκήρυξη/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής 

Υποψηφιοτήτων να δημοσιευθεί στην οικεία ιστοσελίδα και να κοινοποιηθεί σε όλα τα 

μέλη που υπηρετούν σε θέσεις του Δ.Ε.Π. στο οικείο Τμήμα. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 

 

 

                                                                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 

                                                                                            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 



Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η ,    2 6 5   0 4       Ρ ί ο         w w w. u p a t r a s. g  r 
 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Γραμματεία Πρυτανείας 

- Κοσμητεία Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

-  Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

- Διεύθυνση Γραμματειών Ακαδημαϊκών Δομών 
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