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Ιωάννινα, 16 Ιούνιου 2021

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023

Έχοντας υπόψη:
• Την ισχύουσα νομοθεσία,
•
•
•
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ.362/27.5.2021 απόφαση του Κοσμήτορα της Φ/Σ για την προκήρυξη
εκλογών
Την αριθμ. πρωτ. 376/31.5.2021 αίτηση του κ. Ανδρέα Βλαχόπουλου, Αναπληρωτή
Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας,
Την αρθ. πρωτ. 381/ 31.5.2021 αίτηση της κας Μαριλένας Παπαχριστοφόρου,
Αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Την αριθμ. πρωτ. 422/15.6.2021 Πράξη του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής περί
ορισμού της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά
μέλη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

-

-

τον κ. Ανδρέα Βλαχόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος ΙστορίαςΑρχαιολογίας υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου καθώς πληροί τις προϋποθέσεις
του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας
την κα Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
Ιστορίας-Αεχαιολγοίας, υποψήφια για το αξίωμα της Αναπληρώτριας Προέδρου καθώς

πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα
εκλογιμότητας
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρες 9-14, αποκλειστικά με
ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του
Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).
Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2021,
ημέρα Τετάρτη, μέσω του ίδιου πληροφοριακού συστήματος και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη, 1η Ιουλίου 2021, οπότε και εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α
που θα συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος ανά αξίωμα , εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει
τουλάχιστον το 1/3 των έγκυρων ψήφων

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
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