
 

 

 
   
 
 
                                                                                                                                           
                                                                                      

      
 
    (ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) 

 
  

 
 ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». 
 
 

 

     Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής  Γεωπονίας,  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. Τη με αριθ. Υ.Α.153348/15-09-2017 με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την 

ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού ανάδειξης εκπροσώπων των μελών 

ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά 

την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4485/2017.  

3. Το με αριθ. ΦΕΚ 787/31-12-2018 με θέμα: «Εκλογή της κα  Αθηνάς Τζώρα  ως Κοσμήτορα της Σχολής  

Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 

4.  Την με αρ. Υ.Α. 191014/Ζ1 (ΦΕΚ /3969-13-11-2017) με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών 

διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ 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 ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή  του νόμου 4485/2017( Α΄114)». 

5. Το Νόμο 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/3-8-2018 

τ.Α). 

6.  Tη με αριθ. πρωτ: 1321/09.06.2021, Απόφαση της Κοσμήτορα της Σχολής, με θέμα: «Επανοπροκήρυξη 

εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ για τη Συνέλευση του Τμήματος». 

       Άρτα,  16 /06/2021 

     Αριθ. Πρωτ: 
 
 
 
 

Αρ.Πρωτ. 

 1351 
  

Πανεπιστημιούπολη Κωστακιοί, 47150,  Άρτας 

Πληροφορίες: Φίλιππα  Παναγιώτα 

26810 50230             

deagri@uoi.gr 

 



 

 

7. Το Νόμο (ΦΕΚ 2358/τΒ/03.06.2021 με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής  

ψηφοφορίας της ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων των 

Σχολών και των μελών ΕΕΠ ,ΕΔΙΠ  και ΕΤΕΠ, διοικητικών υπαλλήλων και  φοιτητών στα συλλογικά όργανα 

των ΑΕΙ». 

 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Τον ορισμό τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή της  εκλογικής 

διαδικασίας, ανάδειξης μελών ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος, αποτελούμενη από μέλη της οικείας 

κατηγορίας  προσωπικού και αν τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής 

μονάδας δεν επαρκούν από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος, 

άλλως από μέλη άλλη κατηγορίας προσωπικού. 

Α. Tριμελής εφορευτική επιτροπή για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ. 

 Τακτικά Μέλη: 

     1.  Φώτου Κωνσταντινιά, μέλος ΕΔΙΠ 

     2.  Υφαντή Παρασκευή, μέλος ΕΔΙΠ 

     3.  Γκούβα Ευαγγελία, μέλος  ΕΔΙΠ 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

   1.  Ζήσης Κωνσταντίνος, μέλος ΕΔΙΠ 

   2.   Κύρκας Δημήτριος,  μέλος ΕΔΙΠ 

   3.  Βάσση Αθανασία, μέλος ΕΔΙΠ 

 

Β. Τριμελής εφορευτική επιτροπή για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ. 

Τακτικά μέλη: 

Xατζόπουλος Αχιλλέας, μέλος ΕΤΕΠ 

Βασιλάκη Ελευθερία, μέλος ΕΤΕΠ 

 Υφαντή Παρασκευή, μέλος ΕΔΙΠ 

Αναπληρωματικά μέλη: 

 Ζήσης   Κωνσταντίνος, μέλος ΕΔΙΠ 

 Κύρκας Δημήτριος, μέλος ΕΔΙΠ 

 Βάσση Αθανασία Ευαγγελία, μέλος ΕΔΙΠ 

 

Με απόφασή του το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής 

Διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  απόφαση (60944/Ζ1/ΦΕΚ2358/3.6.2021) η οποία  και σας 

επισυνάπτεται. 



 

 

Η επιτροπή αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερόμενων ανακηρύσσει τους υποψήφιους 

μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότηση της και με την επιμέλεια της αναρτάται ο πίνακας υποψηφίων 

στην ιστοσελίδα της Σχολής. 

Η εφορευτική επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκδίδει το  αποτέλεσμα και το 

υποβάλλει στην Κοσμήτορα. 

 

 Η απόφαση να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Σχολής. 

 

 

 

 Ο Αναπληρωτής  Κοσμήτορας της Σχολής 

 

                                                                                                                                                 Τσίνας Αναστάσιος 

                                                                                                                                               Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

Τακτικά Μέλη της Εφορευτικής  Επιτροπής 

Κοινοποίηση: 

Αναπληρωματικά Μέλη  της Επιτροπής και μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. 

 

 *H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που  βρίσκεται στο αρχείο του τμήματος.        

 


