Πανεπιστημιούπολη Κωστακιοί, 47150 Άρτας
Πληροφορίες: Φίλιππα Παναγιώτα
26810 50230
deagri@uoi.gr

Άρτα,

07/07/2021

Αρ. Πρωτ. 1453

Προς:
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ήτοι τριμελή εφορευτική επιτροπή για την ανάδειξη πέντε (5) μελών
ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 19-2021 έως 31-8- 2024».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Κοσμήτορας της Σχολής, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την με αριθμ. 9934 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
506/τ. Β΄/16-02-2018 με θέμα «Θέματα λειτουργίας των μονοτμηματικών Σχολών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων».
3. Την με αριθ. πρωτ.1398/29.06.2021 απόφαση με θέμα: «Προκήρυξη εκλογών

πέντε μελών ΔΕΠ στην

Κοσμητεία της Σχολή Γεωπονίας».
4.

Tην Υ.Α. 60944/Ζ1/03-6-2021 (ΦΕΚ 2358//τ.Β΄) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των
Τμημάτων και Σχολών και των μελών ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ, διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα
συλλογικά ,όργανα των ΑΕΙ».

5. Τη με αριθ, πρωτ: 1438/06.07.2021 απόφαση της Κοσμήτορα της Σχολής, με θέμα: «Ανακήρυξη
υποψηφίων μελών ΔΕΠ για την συμμετοχή τους στην Κοσμητεία της Σχολής» .
Ορίζουμε
Τριμελή εφορευτική επιτροπή (Ο.Δ.Ε.), η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής
διαδικασίας για την εκλογή των πέντε μελών ΔΕΠ , αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π της Σχολής:

των

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.Τσιρογιάννης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ως Πρόεδρος
2. Παππά Λαμπρινή, Λέκτορας
3. Πετρόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Πατακιούτας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
2. Μπέζα Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια
3. Χατζηζήσης Λάμπρος, Λέκτορας
Μεταξύ των μελών της ανωτέρω επιτροπής, ορίζεται ένα μέλος ως Διαχειριστής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της
συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15/7/2021 και ώρα από τις 9.00 έως και τις
14.00.
Τα μέλη ΟΔΕ οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

των

μελών του εκλεκτορικού σώματος, να διασφαλίζουν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να
επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν να υπογράψουν το
πρακτικό εκλογής και να το υποβάλλουν στην Κοσμήτορα.

Με τιμή
H Κοσμήτορας της Σχολής (*)

Αθηνά Τζώρα
Kαθηγήτρια
Εωτερική Διανομή:
1. Γραμματεία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2. Μέλη ΔΕΠ της Σχολής
3. Ιστοσελίδα του Τμήματος

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος.

