Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.01 20:35:08
EEST
Reason:
Location: Athens

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΑΔΑ: Ψ47Ψ469Β7Η-Π0Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ιωάννινα, 1.6.2022
Αριθμ. πρωτ.: 582

Πληροφορίες: Βασιλική Νικολάου
Τηλ.: 26510-09047/07483
Fax: 26510-09070
e-mail: health@uoi.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΒΕΤ)
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

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 ως άνω νόμου
4485/2017,
τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/3.8.2018), Άρθρο 18 παρ. 6.α) «Ζητήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»,
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.»,
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»,
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).»
την υπ’ αριθμ. 549/16.5.2022 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος ΒΕΤ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΑΔΑ:
6ΨΕΔ469Β7Η-ΑΒΨ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τον ορισμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία
θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΒΕΤ της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία από 01.09.2022 έως 31.08.2024,
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.

Δημήτριος Αλίβερτης, Επίκουρος Καθηγητής
Ήρα Καραγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Χαράλαμπος Λαμπρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.
2.
3.

Πέτρος Καταπόδης, Επίκουρος Καθηγητής
Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μιχαέλα Φίλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.
(άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017).
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή – Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.):
α) οφείλει να ορίσει με απόφασή της ένα μέλος της ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 της αριθ. 147084/Ζ1/16.11.2021 Κ.Υ.Α.,
β) να διασφαλίσει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του
εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί
την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει
οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, να συντάξει και να υπογράψει πρακτικό
καταμέτρησης ψήφων και το τελικό πρακτικό εκλογής,
γ) μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας να ανακοινώσει τα αποτελέσματα και να υποβάλλει το
τελικό πρακτικό εκλογής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας και στον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης,
δ) να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση του τελικού
πρακτικού εκλογής στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σας διαβιβάζουμε:
α) την αίτηση υποψηφιότητας του κ. Κωνσταντίνου Παπαλουκά, Καθηγητή, για τη θέση του Προέδρου
του Τμήματος ΒΕΤ (αριθμ. πρωτ. 579/31.5.2022),
β) την αίτηση υποψηφιότητας του κ. Πέτρου Μαραγκού, Αναπληρωτή Καθηγητή για τη θέση του
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΒΕΤ (αριθμ. πρωτ. 572/30.5.2022),
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και παρακαλούμε για τα εξής:
1. Να εξετάσετε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς
και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας,
2. Να προβείτε στην ανακήρυξη των υποψηφίων εντός δύο (2) ημερών από την συγκρότησή σας και
την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας, όπως ο νόμος ορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23, παρ. 6 του Ν. 4485/2017 και του άρθρου 2, παρ. 2 της Υ.Α. 153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ
3255/15.9.2017, τ. Β’),
3. Να φροντίσετε η ανακήρυξη των υποψηφίων να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματός
μας.
4. Να αναλάβετε εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων σας, τα οποία απορρέουν από τις
ισχύουσες διατάξεις.
Επιπρόσθετα, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. 17653/23.5.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού
του Πανεπιστημίου μας που αφορά στην οριστικοποίηση και χορήγηση των εκλογικών καταλόγων
των μελών ΔΕΠ του Τμήματός σας, και σας προωθούμε το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (xls αρχείο),
ως αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Συνημμένα:
-ανωτέρω έγγραφα αριθμ. πρωτ.
579/31.5.2022, 572/30.5.2022, 17653/23.5.2022
Κοινοποίηση:
-Πρύτανης Π.Ι.
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Τμήμα ΒΕΤ
-Μέλη Κ.Ε.Ε.

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ

Άννα Μπατιστάτου

*Οι διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας που διέπουν την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος και η υπ’ αριθμ. 549/16.5.2022 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΒΕΤ, είναι αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://health.ac.uoi.gr/prokiryxi-eklogon-gia-tin-anadeixi-proedrou-kai-anapliroti-proedrou-toutmimatos-viologikon-efarmogon-kai-technologion/
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