0000766215

A∆A: 9ΕΠΛ46ΨΖ2Ν-Ρ60
ΕΚΠΑ 17/09/2021
Α. Π.: 66843

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
Φιλοσοφικής Σχολής

Αθήνα, 17-9-2021
Προς: τα μέλη Δ.Ε.Π., του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
(με τη φροντίδα της Προϊσταμένης της Γραμματείας του
Τμήματος)
Κοιν.:
Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α.
Δ/νση Διοικητικού Ε.Κ.Π.Α.
Πρόεδρο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας Καθηγητή κύριο Γεράσιμο Παγκράτη
Κ.ΛΕΙ.ΔΙ (για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με θητεία έως την 31-8-2022
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 23 του N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6 του N. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142)
Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α΄111)
Την υπ’ αριθμ. 77561/ΖΙ/22-06-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2481) «Διαδικασία ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας για την ανάδειξη Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών
οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. καθώς και των Δ/ντών των Κλινικών,
Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»
5. Την υπ΄αριθμ. 26051/26-4-2021 επιστολή παραίτησης της καθηγήτριας κυρίας Γιαννούλας
Γιαννουλοπούλου από τη θέση της ως Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας
6. Το ΦΕΚ 609/29-7-2021 (τ. Υ.Ο.Δ.Α.) με το οποίο διαπιστώνεται η παραίτηση της Καθηγήτριας
κυρίας Γιαννούλας Γιαννουλοπούλου από τη θέση της ως Αναπληρώτριας Προέδρου του
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
7. Το υπ’ αριθμ. Ε2353/1468/29-7-2019 γνωμοδοτικό έγγραφο της Προϊσταμένης του Γραφείου
Νομικού Συμβούλου
1.
2.
3.
4.
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Προκηρύσσουμε Εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
για θητεία έως 31-8-2022

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021 και
ώρα 10:00 έως 14:00. Η ψηφοφορία για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου είναι
άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική
ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «Ζευς»), η
πρόσβαση

στο

οποίο

πραγματοποιείται

από

την

ηλεκτρονική

διεύθυνση

https://zeus.grnet.gr. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική
διαδικασία θα επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο την επόμενη μέρα, Παρασκευή, 8
Οκτωβρίου 2021 και την ίδια ώρα.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
10.00 έως 14.00 στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, με αίτηση των
ενδιαφερομένων προσωπικά, ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά
(deanphil@uoa.gr) ή επιστολικά και πρωτοκολλούνται, ώστε να προκύπτει η ημερομηνία
υποβολής τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωσή τους έως την
έναρξη της διαδικασίας εκλογής.
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης
βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή του οικείου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν μέλη
ΔΕΠ των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Καθηγητής στην
βαθμίδα του Επίκουρου.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης
θέσης.
Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή
επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης
εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε
εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Πανεπιστημιούπολη, 157 72 Αθήνα 🕿 210 727 7979-7541-7639 🖂 deanphil@uoa.gr

A∆A: 9ΕΠΛ46ΨΖ2Ν-Ρ60

Αν υπάρχει μόνο ένας/ μια υποψήφιος/α, αυτός/ή εκλέγεται αν συγκεντρώσει το 1/3 των
έγκυρων ψήφων.
Η εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα
ονόματα των υποψηφίων Αναπληρωτών Προέδρων. Οι εκλογείς σημειώνουν την
προτίμησή τους για ένα μόνο από τους υποψηφίους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από
το όνομά τους.
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το
σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των
Επίκουρων Καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων
του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω
απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία
δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση των καθηκόντων τους.
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) είναι η Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
(Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και
αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η Κ.Ε.Ε.,
αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο
πρόσωπο των υποψηφίων κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψηφίους
μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή τους εκδίδει το αποτέλεσμα και το
υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΚΠΑ και της
Φιλοσοφικής Σχολής.
Ο Κοσμήτωρ
٭
Καθηγητής Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο
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