
Ιωάννινα, 3 Οκτωβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1696

Προς 
Όλα τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(Με τη φροντίδα των αντίστοιχων 
Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

(ΠΡΩΤΟΥ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(συνεδρία αριθμ. 1272/2-10-2012)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-

2011,  τ.Α΄)  «Δομή,  λειτουργία,  διασφάλιση  της  ποιότητας  των  σπουδών  και 

διεθνοποίηση  των  ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων»,  όπως  αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παραγρ. 2 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10-08-

2012, τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  13  της  Υπουργικής  Απόφασης 

αριθμ.Φ.122.1/764/112039/Β2/21-09-2012 (Φ.Ε.Κ. 2564/21-09-2012, τ.Β΄)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη των Καθηγητών-Εσωτερικών μελών του 

(πρώτου) Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 24 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη.

Β.  Η  ψηφοφορία  θα  αρχίσει  στις  09.00  π.μ.  και  θα  τελειώσει  στις  15.00  μ.μ.  στα 

παρακάτω δύο (2) εκλογικά τμήματα:

1  ο   ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:  

Το  Αμφιθέατρο  1  της  Σχολής  Θετικών  Επιστημών,  στο  οποίο  θα  ασκήσουν  το 

εκλογικό δικαίωμα τα μέλη ΔΕΠ-εκλέκτορες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το 

γράμμα Α μέχρι και το γράμμα Λ
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2  ο   ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:  

Το  Αμφιθέατρο  4  της  Σχολής  Θετικών  Επιστημών,  στο  οποίο  θα  ασκήσουν  το 

εκλογικό δικαίωμα τα μέλη ΔΕΠ-εκλέκτορες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το 

γράμμα Μ μέχρι και το γράμμα Ω.

Γ.  Οι  υποψηφιότητες  υποβάλλονται  στην  Πρυτανεία  (Τμήμα  Πρωτοκόλλου 

Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Μεταβατικό Κτίριο, 2ος όροφος) από τους ενδιαφερομένους 

καθηγητές (καθηγητές πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτές καθηγητές), που πληρούν τις 

προϋποθέσεις  των σχετικών  διατάξεων,  μέχρι  και  την  17η Οκτωβρίου 2012,  ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ.
Η  αίτηση  των  ενδιαφερομένων  υποβάλλεται  προσωπικά,  μέσω  εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου,  ηλεκτρονικά  μέσω  του  ηλεκτρονικού  πρωτοκόλλου  ή  επιστολικά 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης).

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές, οι οποίοι αποχωρούν αυτοδικαίως από 

την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας (δηλαδή όσοι αποχωρούν 31-8-

2015).

Δ.   Σε  περίπτωση  που  αποβεί  άγονη  η  ως  άνω  πρώτη  εκλογική  διαδικασία,  θα 

επαναληφθούν οι εκλογές στις 29 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, στα ίδια εκλογικά 

τμήματα με τους ίδιους υποψήφιους και τις ίδιες ώρες ψηφοφορίας.

Για το Πρυτανικό Συμβούλιο
 

Εσωτερική διανομή:
-Προϊστάμενο Γραμματείας
-Γραμματεία Συγκλήτου
-Πρυτανικό Συμβούλιο
-Τμήματα
-Δ/νση Διοικητικού

Ο 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Δ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η
υποψηφιότητας για τη θέση του 
εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προς 

Το ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θέμα: «Υποψηφιότητα για μια 
θέση εσωτερικού μέλους
του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων».

Με  την  αίτησή  μου  αυτή  υποβάλλω 
υποψηφιότητα για μια θέση εσωτερικού μέλους 
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
σύμφωνα  με  το  Νόμο  4009/2011  (Φ.Ε.Κ. 
195/06.09.2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με 
τις  διατάξεις  του  Ν.4076/2012  (Φ.Ε.Κ.  159/10-
08-2012 τ.Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου  3  και  άρθρου  13  της  Υπουργικής 
Απόφασης  αριθμ.Φ.122.1/764/112039/Β2/21-
09-2012 (Φ.Ε.Κ. 2564/21-09-2012, τ.Β΄),

του/της (όνομα - επώνυμο) 

Όνομα πατέρα

Όνομα μητέρας

Τόπος γέννησης

Έτος γέννησης

Τόπος μόνιμης κατοικίας

Βαθμίδα

Τμήμα 
 
Τόπος /Ημερομηνία

Καταθέτω  την  υποψηφιότητά  μου  γνωρίζοντας 
τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  ως  άνω 
διατάξεις.

Ειδικότερα, είναι σε γνώση μου ότι :
 «Υποψήφια  εσωτερικά  μέλη  του  Συμβουλίου  
μπορούν να είναι όλοι οι πλήρους απασχόλησης  
καθηγητές  πρώτης  βαθμίδας  και  αναπληρωτές  
καθηγητές  του  Ιδρύματος.  Δεν  επιτρέπεται  να  
είναι υποψήφιοι καθηγητές οι οποίοι αποχωρούν  
από  την  υπηρεσία  πριν  από  τη  λήξη  της  
τετραετούς θητείας».

Δηλώνω ότι  δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο 
πρόσωπό μου, δεν τελώ σε αναστολή άσκησης 
των  καθηκόντων  κατά  το  άρθρο  24  του 
Ν.4009/2011,  και  αποχωρώ  από  το 
Πανεπιστήμιο  λόγω  συμπλήρωσης  του  ορίου 
ηλικίας στις ………………… 

Με την παρούσα μου: 
α. Επισυνάπτω σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
ναι □     όχι □ (σημειώστε με  √)  ή 
θα το αποστείλω και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
prytsym@cc.uoi.gr
ναι □     όχι □ (σημειώστε με  √)  
β.Συναινώ στην  ανάρτησή  του  στην  κεντρική 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος
ναι □     όχι □ (σημειώστε με  √)  

ο Αιτών / η Αιτούσα
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