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Άρτα:  02 /06/2022                                                                                                                                                                                     
Αριθ. Πρωτ:1101 

 
 Θέμα:    «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)  ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π)  ΣΤΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».  

  
                   Ο Πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας,  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη:  

                   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». 

                    Την 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.  

  Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 

(ΦΕΚ Α’ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 

διατάξεις». 

   Το με αριθ. ΦΕΚ 548/14-07-2021 με θέμα: «Εκλογή του κα Τσίνα Αναστάσιου ως Κοσμήτορας της Σχολής 

Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».  

 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)».  

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

τ.Α).  

                      Το Νόμο (ΦΕΚ 5364/Β/19.11.2021)με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής  

ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των ΑΕΙ». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
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Tην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων, των μελών της κατηγορίας ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ  για τη Συνέλευση του 

τμήματος Γεωπονίας.  

1.  Ένας τακτικός εκπρόσωπος(ΕΔΙΠ) με τον αναπληρωτή του για τη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία.  

2.   Ένας τακτικός εκπρόσωπος (ΕΤΕΠ) με τον αναπληρωτή του για τη Συνέλευση  Του Τμήματος, με ετήσια 

 θητεία. 

H  εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Tρίτη 28 Ιουνίου 2022, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία  «Ψηφιακή 

Κάλπη ΖΕΥΣ» και ώρα από τις 8.00 π.μ. έως τις 12.00 (ΕΔΙΠ) και ώρα από τις 12.30 έως τις 14.00 (ΕΤΕΠ). Σε περίπτωση 

επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη  29 Ιουνίου 2022, τις 

ίδιες ώρες με την επιφύλαξη  της διαθεσιμότητας  ημερομηνίας  από την ΕΔΥΤΕ. 

 Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 10.06.2022  και 

ώρα 14:00 είτε ηλεκτρονικά στο email (deagri@uoi,gr) της γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, είτε αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από τη υποψηφιότητά τους  έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 

 Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 

ανώτατου ορίου ηλικίας, κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς και μέλη που τελούν σε διαθεσιμότητα ή 

αργία.  

Το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από το σύνολο των μελών ΕΤΕΠ -ΕΔΙΠ της Σχολής. Οι εκλογικοί κατάλογοι 

καταρτίζονται από το τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού  Διδακτικού Προσωπικού και εγκρίνονται από  τον 

Πρύτανη.  

Αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών, είναι τριμελής εφορευτική επιτροπή, ανά κατηγορία με ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη, η οποία έχει την ευθύνη της  εκλογικής διαδικασίας και συγκροτείται με απόφαση 

του Προέδρου, τουλάχιστον πέντε (5)  εργάσιμες ημέρες πριν τη ψηφοφορία, και η οποία αφού της 

παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και 

ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της. 

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

Διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  απόφαση ( 147084/19.11.2021). 

  Η  εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκλογής, και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος, για 

την έκδοση  σχετικής διαπιστωτικής πράξης.  

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον Ιστότοπο του τμήματος. 

.  Εσωτερική διανομή: 

 Μέλη  ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Σχολής.   

Κοινοποίηση: 

  1.  Γραμματεία Πρυτανείας  του Π.Ι. 

  2. Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού(Άρτα). 

     Συνημμένα: Αίτηση υποψηφιότητας. 

                                                                                                         Ο Πρόεδρος του Τμήματος                             

  

                                                                                                   Τσίνας Αναστάσιος 

                                                                                                   Καθηγητής 

 *Η Υπογραφή  έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του τμήματος. 

ΑΔΑ: 656Ν469Β7Η-ΒΨΞ



 

 

 

 

 

 
  
                         ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)  
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητα για την ανάδειξη ως εκπρόσωπος ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του τμήματος» γνωρίζοντας τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 και η προκήρυξη  των εκλογών.  Δηλώνω ότι δεν αποχωρώ από την 

υπηρεσία μου λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης, 

καθώς και ότι δεν τελώ σε διαθεσιμότητα ή αργία. 

 
 
 
                                                                                         ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ  

  
ΕΠΩΝΥΜΟ: _____________________  

ΟΝΟΜΑ: _______________________  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ___________________   

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ______________________  

ΑΔΤ_______________________   

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ________________  

ΠΟΛΗ: _________________________  

Τ.Κ.: ___________________________  

ΤΗΛ.: ___________________________  

ΕΜΑΙL: _________________________  

  
 
 
 
 
 

 
Άρτα,  ____ / ____ / 2022 

 
0/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 656Ν469Β7Η-ΒΨΞ



 

 

 
 

     
 
 
 

 
                      ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)  
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητα για την ανάδειξη ως εκπρόσωπος ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του τμήματος» γνωρίζοντας τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 και η προκήρυξη  των εκλογών.  Δηλώνω ότι δεν αποχωρώ από την 

υπηρεσία μου λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης, 

καθώς και ότι δεν τελώ σε διαθεσιμότητα ή αργία. 

 
 

 
                                                                                              ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ  

  

ΕΠΩΝΥΜΟ: _____________________  

ΟΝΟΜΑ: _______________________  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ___________________   

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ______________________  

ΑΔΤ_______________________   

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ________________  

ΠΟΛΗ: _________________________  

Τ.Κ.: ___________________________  

ΤΗΛ.: ___________________________  

ΕΜΑΙL: _________________________  

  
 
 
 
 

Άρτα,  ____ / ____ / 2022 
 

0/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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