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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ιωάννινα, 1.12.2021
Αριθμ. πρωτ.: 226
Προς
όλα τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων»

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ. Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Τις διατάξεις του ν. 4559 (ΦΕΚ 142/3.8.2018, τ. Α’) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
και άλλες διατάξεις».
γ) Την Υ.Α. αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β’/15.9.2017,) με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής
των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. 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 Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (114/04-08-2017 τ. Α΄)», όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α.
αριθμ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/13.11.2017, τ. Β’) και ισχύει.
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α’/3.8.2021), «Χρήση ηλεκτρονικών
μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.» ,
ε) Την Υ.Α. αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364/τ. Β’/19.11.2021) με θέμα «Καθορισμός του
τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των
Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
στ) Την Διαπιστωτική Πράξη αριθμ. πρωτ. 306/25.11.2019 του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Εκλογή εκπροσώπων της κατηγορίας Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της
Σχολής Επιστημών Υγείας», η θητεία των οποίων λήγει στις 30.11.2021.
ζ) την αριθμ. πρωτ. 7203/30.11.2021 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
η) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α ́/13.07.2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις»,
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, ήτοι:
1. Γενική Συνέλευση Σχολής Επιστημών Υγείας και
2. Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας
Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους είναι
διετής και ορίζεται από 1.12.2021 έως 30.11.2023.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.
Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού
πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» του Εθνικού Δικτύου
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, εκλέγεται:
1. Ένας (1) τακτικός εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωτή του, για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής
Επιστημών Υγείας με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού της Σχολής που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, για διετή
θητεία και δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία.
2. Ένας (1) τακτικός εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωτή του, για την Κοσμητεία της Σχολής
Επιστημών Υγείας με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού της Σχολής που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, για διετή
θητεία και δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας μέχρι
και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 με αίτηση των ενδιαφερομένων υπογεγραμμένη από
τους ίδιους, ηλεκτρονικά (health@uoi.gr).
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς
τη Γραμματεία της Κοσμητείας έως την έναρξη της διαδικασίας της εκλογής.
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Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι ανά κατηγορία μέλη που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας και
επίσης υποψήφιοι που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.
Τυχόν ενστάσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κ οσμητείας
της Σχολής Επιστημών Υγείας, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας, ήτοι έως την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021.
Αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.) είναι η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή ανά
κατηγορία, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής
διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία και συγκροτείται με απόφαση της αναπληρώτριας
Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Με απόφασή του το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογής
διαδικασίας.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων ανά κατηγορία γίνεται από την αντίστοιχη Εφορευτική Επιτροπή, μέσα
σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, μετά από εξέταση των υποψηφιοτήτων και
αναρτάται με ευθύνη της στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής, το οποίο
και υποβάλει στον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, για την έκδοση της διαπιστωτικής
πράξης εκλογής.
Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο
διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.
Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ
Κοινοποίηση:
-Γραμματεία Πρυτανείας
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Τμήματα Σχολής Επιστημών Υγείας
-Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής Επιστημών Υγείας
-Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Άννα Μπατιστάτου
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