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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 
Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017), όπως 

τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 97 και 131 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α΄/12.6.2020), 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 α του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/A΄/3.8.2018), σύμφωνα με τις οποίες οι 
θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά 
έτη, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α΄/03.08.2021), «Χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των 
οργάνων των Α.Ε.Ι.»,  

4. Την Κ.Υ.Α. 147084/Ζ1 (ΦΕΚ 5364/Β΄/19.11.2021), Υπουργική απόφαση «Καθορισμός του 
τρόπου διεξαγωγής 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»,  

5. Την Υ.Α. 153348/Ζ1/2017 (ΦΕΚ 3255/Β΄/15.9.2017), Υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξα-
γωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και τη 
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 Ν.4485/2017» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 191014/Ζ1/2017 
(ΦΕΚ 3969/13-11-2017, τ. Β΄), 

6. Την Πράξη-Απόφαση με αριθμ.23184/28.7.2020 (ΦΕΚ 644/Υ.Ο.Δ.Δ./18.8.2020) του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή 
Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή 
θητεία, από 01.09.2020 μέχρι 31.08.2022,  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/A΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.  

 
 
 

 Προς 
Όλους τους Καθηγητές (Καθηγητές 
Πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές 
Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές) και 
Λέκτορες του Τμήματος  Μηχανικών  
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής 
της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 
 

          
          Κοινοποίηση: 
         Πρυτανεία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής, 
με διετή θητεία, από 01.09.2022 έως 31.08.2024, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.  

 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα αποκλειστικά με 
ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα 
«ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).  
 
Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, δηλαδή 28 Ιουνίου 2022. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής 
διαδικασίας, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή 29 Ιουνίου 
2022.   
 
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 9.00-13.30, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που προαναφέρθηκαν. 
 
Υποψηφιότητα  
 
• Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι Καθηγητές Πρώτης βαθμίδας και οι 

Αναπληρωτές Καθηγητές του οικείου Τμήματος, πλήρους απασχόλησης, εφόσον δεν 
συμπληρώνουν το ανώτατο όριο ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης 
θητείας.   

• Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Ο Πρόεδρος δεν 
μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας 
του.  

• Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου για περισσότερες από τέσσερις (4) 
θητείες συνολικά.  

• Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι κατέχουν άλλο αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου 
Α.Ε.Ι., εκτός αν είναι Διευθυντές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.  

 
Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας 
 
1. Αίτηση υποψηφιότητας που περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

μη εκλογιμότητας. 
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.  
 
Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της 
Πολυτεχνικής Σχολής Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, είτε 
αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές που πληρούν τις προϋποθέσεις 
των σχετικών διατάξεων  είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
deanengineering@uoi.gr, από την 6η  Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα έως την 9η Ιουνίου 
2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00.  
 
Εκλογική Διαδικασία 
 
• Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και 

μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή 

επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.  

• Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών 

Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την 
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ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 147084/Ζ1 (ΦΕΚ 5364/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 

υποψηφίους 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 ένας μόνο υποψήφιος, αυτός 

εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 

• Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή 

Προέδρου είναι η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται από τον Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ 

του 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. 

Εκλογικό δικαίωμα 
   
• 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 οικείου Τμήματος.  

• 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. 

• 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.   

Η παρούσα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής 
Σχολής, αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στην ιστοσελίδα της 
οικείας Σχολής, καθώς  και στον ιστότοπο «Δι@ύγεια».  
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Εσωτερική διανομή: 
• Γραμματεία Συγκλήτου 
• Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 
• Διεύθυνση Διοικητικού 
• Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (για 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα του) 

Με τιμή 
Ο Κοσμήτορας  

της Πολυτεχνικής Σχολής  
 
 
 

   Βασίλειος Δημακόπουλος  
   Αναπληρωτής Καθηγητής  
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