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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής
Μεταβατικό Κτίριο
Ιωάννινα, Τ.Κ. 45110
Πληροφορίες: Κων/να Κόκκαλη
Τηλέφωνο: 265100 7202
Φαξ: 265100 7034
Email: deanengineering@uoi.gr

Προς
Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.)
Κοινοποίηση:
Καθηγητές (Πρώτης βαθμίδας,
Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους
Καθηγητές) και Λέκτορες του Τμήματος
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017), όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 97 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α΄/12.6.2020),
Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 4690 (ΦΕΚ 104/Α΄/30.5.2020),
Τις διατάξεις του άρθρου 114 παρ. 2 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α΄/12.6.2020), «Αναβάθμιση
Σχολείου και άλλες διατάξεις», όπου προβλέπεται η υποχρεωτική επαναπροκήρυξη εκλογών
για την ανάδειξη μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. που είχαν ήδη προκηρυχθεί,
Την Κ.Υ.Α. αριθμ. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/Β΄/22.6.2020), «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για
την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων
που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
Την Υ.Α. 153348/Ζ1/2017 (ΦΕΚ 3255/Β΄/15.9.2017), Υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής
των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και τη διαδικασία
ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του
Ν.4485/2017» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 191014/Ζ1/2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017,
τ. Β΄),
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. προκήρυξη εκλογών 370/26.06.2020 για την ανάδειξη Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, με θητεία από
1.9.2020 έως 31.8.2022.
Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων για τη θέση Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
ΟΡΙΖΕΙ
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ήτοι τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)
για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. του
οικείου Τμήματος:
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
2. Νεκταρία-Μαριάνθη Μπάρκουλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
3. Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Δημοσθένης Φωκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
2. Χριστίνα Λέκκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
3. Κωνσταντίνος Σαλμάς, Επίκουρος Καθηγητής
Τα μέλη της Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθούν την
ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να
επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να
συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Πρόεδρος της ανωτέρω Κ.Ε.Ε. ορίζεται ο κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου, ως ανώτερης
βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 6 του Ν.4485/2017.
Σας διαβιβάζουμε τις αιτήσεις των υποψηφίων:
1) Του κ. Απόστολου Αυγερόπουλου, με αριθμ. πρωτ.381/8.7.2020, για τη θέση του
Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών,
2) Του κ. Συμεών Αγαθόπουλου με αριθμ. πρωτ.385/9.7.2020, για τη θέση του
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
Η Κ.Ε.Ε., αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την
εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους
μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της.
Μεταξύ των μελών της ανωτέρω επιτροπής, ορίζεται ένα μέλος ως Διαχειριστής της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α.
αριθμ. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/Β΄/22.6.2020), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση
στο σύστημα «ΖΕΥΣ» των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων, τα
ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν
τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Όλα τα μέλη θα πρέπει να
μεριμνήσουν για την απόκτηση των ατομικών Κρυπτογραφικών Κλειδιών Ψηφοφορίας
που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία και την έκδοση αποτελέσματος.
Με τιμή
Ο Κοσμήτορας
της Πολυτεχνικής Σχολής

Βασίλειος Δημακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εσωτερική διανομή:
• Πρυτανεία
• Διεύθυνση Διοικητικού
• Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων
• Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
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