Ιωάννινα, 27-08-2021
Αριθμ. πρωτ.: 1869
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Προς
Όλα τα Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

Δ/ΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη
(Μεταβατικό κτίριο) - 451 10
ΤΗΛ: 2651007491, FAX: 07008
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευγενία Νάκου
E-mail: gramphys@ uoi.gr

του τμήματος Φυσικής
της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-12-2021 έως και 30-11-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Της εγκυκλίου αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114)
3. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/Β/15-9-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής
των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 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 Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»
4. Την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/13-11-2017 (ΦΕΚ 3969/Β/13-11-2017) τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/1509-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 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 Α.Ε.Ι.
κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
Προκηρύσσει
Εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών (Ε.Τ.Ε.Π) με τον αναπληρωτή του για τη Συνέλευση του
Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση μυστική και καθολική
ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού για ετήσια θητεία από 1-12-2021 έως 30-11-2022.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλλουν την
υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 29η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00, στη Γραμματεία του Τμήματος
Φυσικής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 4η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα αναγνωστηρίου του Τμήματος
Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος) από 9:30 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ.. και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής
ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο και ώρα 11:30 π.μ.-12:00 μ.
Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με τη επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί: στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φυσικής.

Συνημμένα:
-Αίτησης υποψηφιότητας ΕΤΕΠ για Συνέλευση
Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
*
Παναγιώτης Κόκκας
Καθηγητής

Κοινοποίηση:
-Πρυτανεία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
-Διεύθυνση Διοικητικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας

