
 

 

 

 

 

 

    
 

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων  

«Λογιστικών-Φορολογικών-Ελεγκτικών και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών»,  

«Τοπικών Αγορών Εργασίας, Απασχόλησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης»,  

«Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών και Καινοτομίας» 

του Τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΝΩΝ 

                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. Tις διατάξεις του Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/Τ.Α/6-9-2011) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Tη αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020/ΦΕΚ 2481/Τ΄Β΄/22-6-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

Διαδικασία  ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των 

Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών 

Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. 

4. Το με αριθ.ΦΕΚ-281/τ.β/11.02.2016 με θέμα “Ίδρυση εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και καθορισμός 

του εσωτερικού τους κανονισμού” 

5. Το με αριθ. ΦΕΚ-1758/τ.β’/08-05-2020 με θέμα “Αντικατάσταση των άρθρων 2 έως 7 της απόφασης 

αριθμ. Φ.2/620 (ΦΕΚ 281/11-02-2016/τ.Α’) ..και επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των 

Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής..” 

6. Το με αριθ. ΦΕΚ-5364/τ.β’/19-11-2021 με θέμα “Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των ΑΕΙ-Ρύθμιση των τεχνικών 

ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα”  

7. Τη με αρ.1084/22.04.2020 απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

με θέμα: «Έγκριση αντικατάστασης των άρθρων 2 έως 7 της απόφασης αριθμ. Φ.2/620 (ΦΕΚ 281/11-
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02-2016/τ.Α’) ..και επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Ερευνητικών Εργαστηρίων του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής..” ».  

                                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

Tην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των εργαστηρίων με ημερομηνία διεξαγωγής των 

εκλογών την Τρίτη 26-07-2022 και ώρα από τις 09:00 π.μ. έως τις 13.00. Εφόσον προκύψει ανάγκη 

επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα από τις 13:30 έως 15.00 και με την ίδια 

εκλογική διαδικασία. 

Α. Υποψηφιότητες 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημερομηνία της 

κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής, οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη θέση των Διευθυντών,  είτε ηλεκτρονικά  

είτε  αυτοπροσώπως,  έως την 15-07-2022. 

Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει  στην 

ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. 

Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για 

περισσότερες από μία θητείες.  

Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους 

συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Β. Εκλεκτορικό Σώμα 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π της συνέλευσης του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

Γ. Ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το όργανο διενέργειας εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι ο 

επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το εργαστήριο. Το όργανο 

διενέργειας εκλογών οφείλει να διασφαλίζει 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, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό 

πρακτικό εκλογής. 
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Δ. Εκλογική Διαδικασία 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος (Σύστημα «ΖΕΥΣ») του εθνικού δικτύου υποδομών τεχνολογίας και έρευνας 

(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό 77561/Ζ1/19-06-2020 (Β2481 κοινή υπουργική 

απόφαση), ΦΕΚ 2481/Β/22.6.2020 και ΦΕΚ 5364/Β/19-11-2021. 

Μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους 

εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) 

στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε 

εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν 

παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως 

παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. 

Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων. 

Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει τη ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη 

Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στη 

ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε., να ορίσει το αργότερο δύο 

(2) ημέρες πριν από τη ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και 

ενημερώνεται για τον χώρο στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των 

ψήφων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται 

κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του 

πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε 

είδους ενστάσεις και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής  εφόσον το ζητήσουν. 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν 

κανένας υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα 

μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις 

περισσότερες ψήφους. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας 

παρουσία των ισοψηφησάντων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν. 

4485/2017. 

Για την εκλογή του/των υποψηφίου/ων, συντάσσεται τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής), το οποίο 

υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στο όργανο, το οποίο έχει ή στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης 

των εκλογών, στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην ισχύουσα νομοθεσία όργανα για την έκδοση της 

σχετικής διαπιστωτικής πράξης και γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτησή του στην 

ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι.. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό 
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φυλάσσονται με ευθύνη του Ο.Δ.Ε., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου 

Α.Ε.Ι. 

Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 

του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

-Μέλη ΔΕΠ  του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 

                                                                     

Ο Πρόεδρος του Τμήματος(*) 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος 

Καθηγητής 

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

 


