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Αθήνα, 14/12/2021 

Αριθ. Πρωτ.: 68                                                                               ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού  

                                                                                                                        Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  

                                                                                                                        του Τμήματος Φιλολογίας 

                         

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)                                                                                                                              

στη Συνέλευση  

του Τμήματος Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και  

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (A΄ 114/4.8.2017).  Τις υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 (Β΄3255/15.9.2017) 

και 191014/Ζ1 (Β΄ 3969/13.11.2017) Υ.Α. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  

2. Την υπ΄αριθ.147084/Z1/16-11-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021) με την οποία 

καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των ΑΕΙ μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας 

του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 

Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) 

 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί 

 

τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάδειξη του 

εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. 

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00 – 13:00. 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». 
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Η θητεία του εκπροσώπου είναι ετήσια από την 1η-12-2021, με δυνατότητα επανεκλογής.                                  

Ο εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και 

καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος. 

 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 24:00 

ηλεκτρονικά στην Γραμματέα του Τμήματος κ. Καλλινίκου (e-mail:mkallinikou@phil.uoa.gr).  

Κάθε εκλογέας που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία προσωπικού έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως 

υποψήφιος στις εκλογές. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωση από την υποψηφιότητά τους έως την 

έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) του 

Τμήματος Φιλολογίας, ήτοι τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα τακτικά και αναπληρωματικά 

μέλη, της ως άνω κατηγορίας, η οποία ορίζεται κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Τμήματος, 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας. 

 

Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από το Όργανο Διενέργειας των εκλογών, ήτοι την Εφορευτική 

Επιτροπή, μετά από εξέταση των υποψηφιοτήτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Εκπρόσωπος των Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, με την ίδια εκλογική διαδικασία και τις ίδιες 

ώρες, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. 

 

Τυχόν ενστάσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι έως την 20ή Δεκεμβρίου 2021. 

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των                            

υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματέα του Τμήματος κ. Καλλινίκου                                    

(e-mail:mkallinikou@phil.uoa.gr) και διαβιβάζονται από τη Γραμματέα στην εφορευτική επιτροπή. 

 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας. 

 

Ο Πρόεδρος 

του Τμήματος Φιλολογίας 

 
Αμφιλόχιος Θ. Παπαθωμάς 

 

 

 


