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Ιωάννινα, 16.5.2022
Αριθμ. πρωτ.: 549
Προς
τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών
της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛ ΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017), Άρθρο 23 «Πρόεδρος Τμήματος», όπως
αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το Άρθρο 97 «Διαδικασία εκλογής Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου» του Ν. 4692/2020, (ΦΕΚ 111/τ. Α΄/12.6.2020), καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 84, παρ. 11 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ και Ε’» του N. 4485/2017,
β) τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/3.8.2018), Άρθρο 18 παρ. 6.α) «Ζητήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»,
γ) τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α’/3.8.2021), Άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων
για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.»,
δ) 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»,
ε) την Υ.Α. αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (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 (Α΄ 114).»,
στ) την υπ’ αριθμ. 23151/27.7.2020 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη για την εκλογή Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών
Υγείας (ΦΕΚ 644/Υ.Ο.Δ.Δ./18.8.2020) με θητείες που λήγουν στις 31.8.2022,
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 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ. Α /́ 13.7.2010), καθώς και την κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 11 27865/ΕΞ2010/30.09.2010 απόφαση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τ.Κ: 451 10, ΙΩΑΝΝΙΝΑ•URL: http://health.ac.uoi.gr

ΑΔΑ: 6ΨΕΔ469Β7Η-ΑΒΨ

Προκηρύσσει
εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Β.Ε.Τ.)
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
διετούς θητείας από 1.9.2022 έως 31.8.2024
Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 9η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 08:00 έως τις 14:00.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων
ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα 10
Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 14:00. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής
διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022, τις
ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων.

1. Δικαίωμα υποψηφιότητας
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για του αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου
έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή του Τμήματος Β.Ε.Τ. του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, για θητεία δύο (2) ετών.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος
δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δυο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν
επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου
οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή
Μουσείου.
2. Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας
Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Β.Ε.Τ.
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας στη διεύθυνση health@uoi.gr με
κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης των ενδιαφερομένων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,
από Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 έως και Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00.
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3. Εκλεκτορικό Σώμα
Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο
των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων
και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Β.Ε.Τ.
Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση
τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την
απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
4. Εκλογικοί κατάλογοι - Άσκηση εκλογικού δικαιώματος
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση
τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την
αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη.
Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
5. Εκλογική Διαδικασία
Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία
πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της
ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας
και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5364/τ. Β΄/19.11.2021).
Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι οι οποίοι
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η
εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων.
Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο
(1/3) των έγκυρων ψήφων.
6. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) - Όργανο διενέργειας εκλογών (Ο.Δ.Ε.)
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος Β.Ε.Τ. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει
τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, ως Όργανο Διενέργειας
Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), η οποία θα οριστεί από την Αναπληρώτρια Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5)
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εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του οικείου
Τμήματος.
Με απόφασή του, το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής
διαδικασίας.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει την
εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο
(2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της.
Τα μέλη του Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη
διάρκεια αυτής, να συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής, καθώς και να
υποβάλλουν το αποτέλεσμα στον Πρύτανη ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα:

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ

- Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα Προέδρου/
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Β.Ε.Τ.
Εσωτερική Διανομή:
- Πρύτανης Π.Ι.
- Διεύθυνση Διοικητικού
- Τμήμα Β.Ε.Τ. (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του)
- Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

Άννα Μπατιστάτου
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