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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΤΣΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Η φγκλητοσ του Ιονίου Πανεπιςτημίου (αριθ. ςυνεδρίαςησ 20η/24-06-2020),  λαμβάνοντασ 
υπόψη τισ διατάξεισ: 
 
1. των άρκρων 65 ζωσ 71 του Κεφαλαίου Αϋ του Μζρουσ Βϋ του Ν. 4692/2020:« 
Αναβάκμιςθ του Σχολείου και άλλεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ 111, τ. Αϋ), 
2. τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4690/2020: Κφρωςθ: α) τθσ από 13.4.2020 Π.Ν.Π. 
«Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ 
COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Aϋ 84) και β) τθσ από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
«Περαιτζρω μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του 
κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» (Αϋ 90) 
και άλλεσ διατάξεισ. ( ΦΕΚ 104, τ. Αϋ), 
3. του Ν. 4485/2017: «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ 
για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ 114, τ. Αϋ),  
4. των άρκρων 10,11 και 18 παρ.6 του Ν. 4559/2018  «Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιςτιμιο και άλλεσ διατάξεισ »,  (ΦΕΚ 142/τ.Αϋ, 03-08-2018), 
5. τθσ υπϋ αρικ. 77561/Η1 ΚΥΑ: «Διαδικαςία θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ για τθν ανάδειξθ 
του Πρφτανθ και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελϊν οργάνων των ακαδθμαϊκϊν 
μονάδων των Α.Ε.Ι., κακϊσ και των Διευκυντϊν Κλινικϊν, Εργαςτθρίων και Μουςείων που 
λειτουργοφν ςτο πλαίςιο ακαδθμαϊκϊν μονάδων των Α.Ε.Ι.,  (ΦΕΚ 2481/22-06-2020, τ. Βϋ) », 
6. τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 τθσ υπϋ αρικ. 153348/Η1 Απόφαςθσ του ΥΠΑΙΘ: «Τρόποσ 
διεξαγωγισ των εκλογικϊν διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ των μονοπρόςωπων οργάνων των 
ΑΕΙ ….. κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ν. 4485/2017 (Αϋ114)», (ΦΕΚ 3255/15-09-2017, τ. Βϋ), 
7. τθν υπϋ αρικ. πρωτ. Ι.Π.: 842/20-02-2020 Απόφαςθ, που αφορά ςτθν 3θ 
Αναςυγκρότθςθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Συγκλιτου ακαδ. ζτουσ 2019-2020, 
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προκηρφςςει εκλογζσ για την ανάδειξη Πρφτανη και τεςςάρων (4) Αντιπρυτάνεων ςτο 
Ιόνιο Πανεπιςτήμιο με θητεία τεςςάρων ακαδημαϊκϊν ετϊν, από 01-09-2020 ζωσ 31-08-
2024. 
 
Δικαίωμα υποψθφιότθτασ για το αξίωμα του Πρφτανθ ζχουν οι κακθγθτζσ πρϊτθσ βακμίδασ, 
του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, οι οποίοι τελοφν ςε κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ κατά το 
χρόνο διενζργειασ των εκλογϊν. 
Δικαίωμα υποψθφιότθτασ για το αξίωμα του Αντιπρφτανθ ζχουν οι κακθγθτζσ πρϊτθσ 
βακμίδασ και οι αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ, οι οποίοι τελοφν ςε κακεςτϊσ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ κατά το χρόνο διενζργειασ των εκλογϊν. 
Δεν επιτρζπεται να κζςουν υποψθφιότθτα τα μζλθ Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωροφν από τθν 
υπθρεςία λόγω ςυμπλιρωςθσ του ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ 
προκθρυςςόμενθσ κζςθσ.  
 
Ο Πρφτανθσ και οι Αντιπρυτάνεισ δεν επιτρζπεται να κατζχουν ςυγχρόνωσ το αξίωμα άλλου 
μονοπρόςωπου οργάνου, με εξαίρεςθ τισ κζςεισ Διευκυντι Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 
Σπουδϊν, Εργαςτθρίου, Κλινικισ και Μουςείου. Θ ιδιότθτα του Πρφτανθ και του 
Αντιπρφτανθ είναι αςυμβίβαςτθ με κάκε επαγγελματικι εναςχόλθςθ εκτόσ του Ιδρφματοσ. 
 
Ο Πρφτανθσ και οι Αντιπρυτάνεισ εκλζγονται από ειδικό ςϊμα εκλεκτόρων το οποίο 
απαρτίηεται από το ςφνολο των κακθγθτϊν πρϊτθσ βακμίδασ, των αναπλθρωτϊν 
κακθγθτϊν, των επίκουρων κακθγθτϊν, μόνιμων και επί κθτεία, κακϊσ και των 
υπθρετοφντων λεκτόρων ςτο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο. Στο εκλεκτορικό ςϊμα ζχουν δικαίωμα 
ςυμμετοχισ και όςοι εκ των ανωτζρω απουςιάηουν από τθ κζςθ τουσ, ανεξαρτιτωσ του 
λόγου απουςίασ, εφόςον θ απουςία δεν ςυνεπάγεται τθν αναςτολι ι τθν απαγόρευςθ 
άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ.  
 
Θ εκλογικι διαδικαςία κα διεξαχκεί τθν Σρίτη 21 Ιουλίου 2020 από 10:00 ζωσ 15:00, 
αποκλειςτικά με θλεκτρονικι ψιφο μζςω ειδικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (ςφςτθμα 
«ΗΕΥΣ») του Εκνικοφ Δικτφου Υποδομϊν Τεχνολογίασ και Ζρευνασ(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).  
 
Αν κανείσ από τουσ υποψιφιουσ ςυνδυαςμοφσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία ι 
ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, επαναλαμβάνεται, ομοίωσ μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, τθν 
επόμενθ θμζρα Σετάρτη 22 Ιουλίου 2020 από 10:00 ζωσ 15:00 μεταξφ των υποψιφιων 
ςυνδυαςμϊν που καταλαμβάνουν τθν πρϊτθ και τθ δεφτερθ κζςθ ι μεταξφ των 
ιςοψθφθςάντων ςυνδυαςμϊν ςτθν πρϊτθ κζςθ. Επί νζασ άγονθσ εκλογικισ διαδικαςίασ, 
επαναλαμβάνεται αυτι, ομοίωσ μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, τθν επόμενθ εργάςιμθ 
θμζρα, οπότε εκλζγεται ο υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει τθ ςχετικι πλειοψθφία των ζγκυρων 
ψιφων. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, διενεργείται κλιρωςθ ενϊπιον τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ 
Επιτροπισ. Αν υπάρχει ζνασ υποψιφιοσ ςυνδυαςμόσ , αυτόσ εκλζγεται αν λάβει το 1/3 των 
εγκφρων ψιφων  
 
Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ εκλογισ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 
διαπιςτωτικι πράξθ του Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για τθν εκλογι του Πρφτανθ 
και των τεςςάρων (4) Αντιπρυτάνεων. 
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Οι υποψθφιότθτεσ των ςυνδυαςμϊν των υποψθφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων 
υποβάλλονται ςτθ Σφγκλθτο ζωσ και τθν 30η/06/2020 και ϊρα 14:00, με κατάκεςθ αίτθςθσ 
ανά ςυνδυαςμό, υπογεγραμμζνθσ από τον υποψιφιο Πρφτανθ και τουσ υποψθφίουσ 
Αντιπρυτάνεισ. Θ αίτθςθ κατατίκεται ςτο κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, 
Ιωάννου Θεοτόκθ 72, τθλ.: 26610-87646.  

 
Τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ κα πρζπει να ςυνοδεφουν: 
1. Αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι αντίγραφο διαβατθρίου. 
2. Πλιρεσ Βιογραφικό Σθμείωμα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.  
3. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του υποψθφίου κωλφματα 
εκλογιμότθτασ. 
 
Θ εκλογικι διαδικαςία διεξάγεται από πενταμελι Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, με 
ιςάρικμα αναπλθρωματικά μζλθ. Τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Κεντρικισ 
Εφορευτικισ Επιτροπισ είναι κακθγθτζσ πρϊτθσ βακμίδασ ι αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ του 
Ιδρφματοσ και ορίηονται με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου, τουλάχιςτον δζκα (10) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ.  
Θ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, αφοφ τθσ παραδοκοφν οι υποψθφιότθτεσ κάκε 
ςυνδυαςμοφ για τα αξιϊματα του Πρφτανθ και των Αντιπρυτάνεων, εξετάηει εάν οι 
υποψιφιοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ εκλογιμότθτασ κατά το άρκρο 66 και καταρτίηει ενιαίο 
ψθφοδζλτιο για κάκε ζναν ςυνδυαςμό, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψιφιο Πρφτανθ και 
τουσ τζςςερισ (4) υποψιφιουσ Αντιπρυτάνεισ, εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τον 
οριςμό τθσ.  
Θ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, ωσ Όργανο Διενζργειασ Εκλογϊν,  οφείλει  να διαςφαλίηει 
τθν ουςιαςτικι και ακϊλυτθ άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ των μελϊν του 
εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, όπωσ αυτό εκάςτοτε ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, να 
παρακολουκεί τθν ορκι και ομαλι διεξαγωγι τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, να υποβοθκά 
και να επιλφει οιοδιποτε ηιτθμα προκφπτει κατά τθ διάρκεια αυτισ, κακϊσ και να ςυντάςςει 
και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογισ. 
     
 Θ παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιονίου Πανεπιςτθμίου 
και κα αποςταλεί μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε όλα τα μζλθ ΔΕΠ του Πανεπιςτθμίου. 
 
 

Ο Πρφτανθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου 
 
 

Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Χρυςικόπουλοσ 
 
 

 
Εςωτερικι Διανομι: 
- Γραφείο Πρφτανθ Ι.Π. 
-    Συντονιςτι Υπθρεςιϊν Ι.Π. 
- Νομικι Υπθρεςία Ι.Π. 
- Γραμματεία  Συγκλιτου  Ι.Π. 
- Δ/νςθ Προςωπικοφ. 
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