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Ιωάννινα, 10 - 7 - 2020
Αριθμ. Πρωτ. 531
Προς
Τους κ.κ.
Τακτικά Μέλη
1. Φώτιο Πολυμεράκη, Επίκουρο Καθηγητή
2. Παναγιώτη Φίλο, Επίκουρο Καθηγητή
3. Δημήτριο Γεωργακόπουλο, Λέκτορα
του Τμήματος Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Ελένη Γκαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
2. Ελένη Καλτσογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια
3. Χαρίλαο Αυγερινό, Επίκουρο Καθηγητή
του Τμήματος Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θέμα: «Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Προέδρου
και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων».
Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με:
Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α'), όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 97 του ν. 4692/2020 ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. Α').
2. Τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-82018 τ. Α').
3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β').
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-5-2020 τ. Α').
5. Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 114 παρ. 2 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. Α').
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 (ΦΕΚ 2481/22-6-2020 τ. Β'),
σας ορίζουμε μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά, όπως προσδιορίζεται στη σειρά με την οποία
αναγράφονται τα ονόματά σας ως παραληπτών) της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής -Οργανα
Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)-, διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, με διετή θητεία (1/9/2020 - 31/8/2022), με άμεση, μυστική ψηφοφορία
(αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας), στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00
έως και 14.00 και με επαναληπτική την επομένη, Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2020.
1.

Για το σκοπό αυτό σας επισυνάπτουμε:
Α. Την αριθμ. πρωτ. 504/30-6-2020 Πράξη Απόφαση του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Προκήρυξη Εκλογών, σύμφωνα με την οποία η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική

ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο θα πραγματοποιηθεί από
την ηλεκτρονική διεύθυνση Μ ΐΙρ5://ζθυ5.§ι·ηθΙ.§Γ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 (ΦΕΚ 2481/22-6-2020 τ. Β'), την Τρίτη, 21
Ιουλίου 2020, από ώρα 09.00 π.μ. έως και 14.00 μ.μ.
Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, ως ημερομηνία της επαναληπτικής εκλογής ορίζουμε
την επομένη, 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, μέσω του ίδιου πληροφοριακού συστήματος και
κατά τις ίδιες ώρες.
Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την
επομένη ημέρα, 23 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται ο
υποψήφιος αυτός που έχει συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα
τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
Σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 1609/7-72020, η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα παρέχει
τεχνική υποστήριξη, λόγω αρμοδιότητας, στο συλλογικό όργανο που έχει την ευθύνη
παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, ήτοι στην Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή.
Β. Αιτήσεις υποψηφιότητας που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:
1. για τη θέση του Πρόεδρου του Τμήματος Φιλολογίας (αίτηση με αριθμ. πρωτ. 520/7-72020), του κ. Αλέξανδρου Αλεξάκη, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχολής,
2. για τη θέση του Αναπληρωτή Πρόεδρου του Τμήματος Φιλολογίας (αίτηση με αριθμ.
πρωτ. 515/6-7-2020), της κ. Αθανασίας Ζωγράφου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
Γ. Εκλογικό Κατάλογο μελών ΔΕΠ του Τμήματος φιλολογίας.
Παρακαλούμε να εξετάσετε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή
υποψηφιότητας, καθώς εάν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας και στη
συνέχεια να προβείτε στην ανακήρυξη των υποψηφίων στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.
Ο πίνακας υποψηφίων πρέπει να αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Με τιμή

Κοινοποίηση:
-Γραμματεία Πρυτανείας
-Δ/νση Διοικητικού
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων
-Τμήμα Φιλολογίας
Συνημμένα:
-Αίτηση Υποψηφιότητας κ. Α. Αλεξάκη
-Αίτηση Υποψηφιότητας κ. Α. Ζωγράφου
-Εκλογικός Κατάλογος
Μελών ΔΕΠ Τμήματος Φιλολογίας
-Προκήρυξη εκλογών
-Σχετική Νομολογία
-Απόφαση Π.Σ. αριθμ. 1609/7-7-2020

