
                                                                           
                                                       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου  του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  της  Φιλοσοφικής Σχολής 

Με θητεία από 1-9-2022 έως  31-8-2024  
και 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1.τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.6 του Ν.4559/2018(Α΄142) «Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 
2. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως τροποποιήθηκε με 
τα άρθρα 97  και 131 του Ν.4692/2020 (Α’ 111),  
3.το άρθρο 192 του Ν.4823/2021 (Α’ 136), «Αναβάθμιση του σχολείου, 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», 
4.την Υπουργική απόφαση αριθμ.153348/Ζ1 (ΦΕΚ3255 τ.Β΄15-9-2017) ,όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β.Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-
2017) Υπουργική Απόφαση ,  
5. τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθμ.147084/Ζ1/16-11-2021 με θέμα «Καθορισμός του 
τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, των εκλογικών διαδικασιών 
των οργάνων των ΑΕΙ-Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα»  

Αποφασίζει: 
 

1.Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/ 
Αναπληρώτριας Προέδρου  του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής με θητεία από 1-9-2022 μέχρι 31-8-2024. 

 2.Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η  Τετάρτη  29-6-2022  από    
τις 9.00 έως τις 12.00 και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική 
ψηφοφορία ορίζουμε την Πέμπτη 30-6-2022 από τις  9.00 έως  τις 12.00 και την 
Παρασκευή 1-7-2022 από τις 9.00 έως τις 12.00.   
3.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της θέσης Προέδρου ή 
Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών 
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διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με συνημμένη Υπεύθυνη 
Δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας από την  Δευτέρα 23-5-
2022 μέχρι και την Τρίτη 31-5-2022 ηλεκτρονικά στο info@phil.auth.gr, ή 
αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και ώρα 12.00 στη 
Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής, γραφείο 306 στο κτίριο Διοίκησης . 

     Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
 
Οι Υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, 
αναπληρώτρια πλήρους απασχόλησης.  Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων 
βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος. Αν δεν υπάρχουν 
υποψηφιότητες, Πρόεδρος ή Αναπληρωτής/Αναπληρώτρια Πρόεδρος  Τμήματος ορίζεται 
από τη Σύγκλητο μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με προτεραιότητα στις δύο πρώτες 
βαθμίδες και μέχρι τη 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. 

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου για δεύτερη 

συνεχομένη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής/Αναπληρώτρια 

Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης 

θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου ή Αναπληρωτή 

Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά . 

Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος  δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα 

άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις 

Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστήριου, Κλινικής και Μουσείου. 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου 

απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π.  που απουσιάζουν από τη 

θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την 

αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 

Η παρούσα πρωτοκολλείται  και διακινείται μέσω του ΣΗΔΕ ΑΠΘ (ΠΑΠΥΡΟΣ) και 

αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Επίσης η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, την 

ιστοσελίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και στον ιστότοπο «Δι@ύγεια». 

Συνημμένα: 

1. Υποδείγματα Αίτησης Υποψηφιότητας 

2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων  

εκλογιμότητας 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Γραμματεία Συγκλήτου 

- Γραφείο Πρυτανείας 

- Τμήμα ΔΕΠ 

- Τμήμα Διοίκησης     

- Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.ΜΠΙΚΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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