
 

 

 
   
 
 
                                                                                                                                           
                                                                                      

 
 
 
 
 Θέμα: «Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη  εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ-

ΕΤΕΠ   στην Κοσμητεία της Σχολής  Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 

 

 

Ο 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. Τη 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)». 

4. Το Νόμο 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 142/3-8-2018 τ.Α). 

5. Tη με αριθ. πρωτ:506/30.11.2021 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής με θέμα: « 

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ». 

       6. Το Νόμο(ΦΕΚ 5364/τΒ/19.11.2021) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 

ηλεκτρονική ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών  των οργάνων ΑΕΙ». 

            Άρτα,   21/12  /2021 

  Aριθ. Πρωτ: 568 

.   
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7. Το με αριθ. πρωτ:542/9/12/2021 πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής μελών ΕΔΙΠ, το με 

αριθ.543/9.12.2021πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής ΕΤΕΠ με θέμα: «ανάδειξη 

εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ- ΕΤΕΠ  στα όργανα της Σχολής Γεωπονίας. 

8. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το ειδικό πληροφοριακό 

σύστημα ‘’ΖΕΥΣ’’, με το υπ. αριθ. 567/20.12.2021 πρακτικό της ΟΔΕ για την ανάδειξη 

μελών ΕΔΙΠ και με το αριθ. 566/20.12.2021 πρακτικό της ΟΔΕ για την ανάδειξη μελών 

ΕΤΕΠ.  

                                                                          ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Την εκλογή των εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ για την εκπροσώπησή τους στην Κοσμητεία της 

Σχολής Γεωπονίας ως εξής: 

Ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ 

Τακτικό μέλος, κα Χαρδαλιά  Ακατερίνη 

Αριθμός  ψηφοφόρων:  4 

Σύνολο  ψηφοδελτίων:  4 

 Λευκά:  0 

 Ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ 

Τακτικό μέλος, κος Κουτσούκης Χαράλαμπος 

Αριθμός  ψηφοφόρων:  11 

Σύνολο ψηφοδελτίων:   9 

 Λευκά: 0 

Η Θητεία των μελών ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ είναι διετής με έναρξη από τις 20/12/2021 έως και τις 20/12/2023. 

 

 Ο Κοσμήτορας της Σχολής* 

                                                                            Τσίνας Αναστάσιος 

                     

                                                                               Καθηγητής 

Εσωτερική Διανομή:   
Γραμματεία Πρυτανείας 
Μέλη ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ της Σχολής Γεωπονίας. 
 
 
 (*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος. 
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