
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                                                                                           

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ                                                                      

     

                       Αθήνα, 21.07.2021 

 

Προς τα μέλη Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης  

του Τμήματος Φιλοσοφίας 

                                                                                                    

                                              ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Για την εκλογή Διευθυντή του  

«Εργαστηρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας: Από την πράξη στη θεωρία»  

του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής  

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017, του άρθρου 115 του ν. 

4692/2020 και την Κ.Υ.Α. 2481/2020 προκηρύσσουμε την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου 

με την επωνυμία «Εργαστήριο Πολιτικής Φιλοσοφίας: Από την πράξη στη θεωρία», κατόπιν 

συμπληρώσεως του χρόνου θητείας (3ετίας) της Διευθύντριας του Εργαστηρίου, 

Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κυρίας Ευγενίας (Βάνας) Νικολαΐδου - Κυριανίδου. 

 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας ηλεκτρονικά  

(secr@philosophy.uoa.gr) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης και έως 31.7.2021. 

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με αυτό του 

Εργαστηρίου. Η θητεία του Διευθυντή  είναι τριετής με δυνατότητα επανεκλογής.  

 

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 σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ που 

μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, δηλ. το σύνολο των μελών ΔΕΠ εκτός 

αυτών που είναι σε αναστολή καθηκόντων και σε εκπαιδευτική άδεια. 
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Η εκλογή θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος «ΖΕΥΣ» https://zeus.grnet.gr την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021, το οποίο θα 

αποστείλει στα πανεπιστημιακά mail των εκλογέων ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό 

μήνυμα με την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), καθώς και τις ώρες 

κατά τις οποίες θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στη διεύθυνση αυτή. 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

 

ΒΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ 

    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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