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Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της
Κοσμητείας της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θητεία τρία ακαδημαϊκά έτη από 01-09-2021
έως 31-08-2024»
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-082017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την με αριθμ. 9934/02-02-2018 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 506/τ.Β΄/16-02-2010 με θέμα
«Θέματα λειτουργίας των μονοτμηματικών Σχολών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων».
3. Την υπ΄αριθμ. 60944/Ζ1/28-05-2021 Κ.Υ.Α «Καθορισμός του τρόπου
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας
ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των
Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ.,
καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων
τους».
4. Tην υπ΄αριθμ. 10077/21-12-2018 διαπιστωτική Πράξη – Απόφαση του
Πρύτανη εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών (ΦΕΚ 787/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) με θητεία που λήγει
στις 31-08-2021.
5. 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΄/13-07-2010), καθώς και την
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ΄αριθμ. ΥΠΟΙΚ
Δ6
1127865/ΕΞ2010/20.09.2010 απόφαση.
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Αποφασίζουμε
την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας
της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κοσμήτορα
με θητεία τρία ακαδημαϊκά έτη από 01-09-2021 έως 31-08-2024
Υποψήφιοι για μέλη της Κοσμητείας της μονοτμηματικής Σχολής Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που υποβάλλουν υποψηφιότητα, σύμφωνα με
την παρούσα προκήρυξη.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από την προκήρυξη των
εκλογών, οι δε υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Κοσμήτορα, η οποία
εκδίδεται εντός δύο (2) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
υποψηφιοτήτων.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται είτε προσωπικά στη Γραμματεία του Τμήματος
είτε ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας: grampt@uoi.gr από τις
28/06/2021 έως και τις 02/07/2021 και ώρες από 08:00 έως 15:00.
Η εκλογή των μελών της Κοσμητείας γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με μυστική
ψηφοφορία. Το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από τα μέλη της Συνέλευσης του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κάθε μέλος της οποίας διαθέτει πέντε
(5) ψήφους.
Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 14η Ιουλίου 2021,
ημέρα Τετάρτη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από 9:00 έως 13:00. Η εκλογική
διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η
οποία πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα
«ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε).
Μέλη της Κοσμητείας εκλέγονται πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από τους υποψήφιους, που
συγκέντρωσαν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση που το σύνολο των
έγκυρων ψήφων υπολείπεται του 50% του αριθμού των εκλεκτόρων, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και εκλέγονται οι υποψήφιοι που
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους, ακόμη κι αν το σύνολο των έγκυρων ψήφων
υπολείπεται του 50% του αριθμού των εκλεκτόρων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
εκλέγεται το μέλος ΔΕΠ, που κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα, μεταξύ των
ισοψηφούντων της ίδιας βαθμίδας εκλέγεται το μέλος που έχει την παλαιότερη
ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική
Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών
(Ο.Δ.Ε.), η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Με απόφασή του το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζει ένα μέλος του ως
Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας.
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Η Εφορευτική Επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει την εκλογική διαδικασία και
εκδίδει το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο υποβάλει στον Κοσμήτορα της Σχολής
Πληροφορικής αι Τηλεπικοινωνιών.
Η θητεία των εκλεγμένων μελών της Κοσμητείας είναι τριετής και διαρκεί τρία
διαδοχικά ακαδημαϊκά έτη. Τα πέντε (5) εκλεγμένα μέλη της Κοσμητείας δεν έχουν
δικαίωμα εκλογής για τρίτη συνεχή θητεία.
Διαπιστωτική πράξη για τους εκλεγέντες εκδίδει αμελλητί ο Κοσμήτορας μετά την
παράδοση σε αυτόν του πρακτικού εκλογής. Η διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται
στον Πρύτανη.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο
πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής (*)
Γλαβάς Ευριπίδης
Καθηγητής

Εσωτερική Διανομή:
1. Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2. Διεύθυνση Διοικητικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
3. Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού
4. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
5. Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος.

