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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

χολή Διοίκηςησ 

Κοςμητεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANAΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

Καλαμάτα, 24 Μαΐου 2021 
Α.Π.: 16/24.05.2021 

 
Προσ: Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και 
Οργανιςμϊν του Παν/μίου 
Πελοποννιςου (Γραμματεία) 
 
Κοιν.: Πρφτανθ Παν/μίου Πελοποννιςου, 
κακ. κ. Ακανάςιο Κατςι 
 
Αντιπρφτανθ Διοικθτικϊν Τποκζςεων 
Παν/μίου Πελοποννιςου, κακ. κ. Γεϊργιο 
Ανδρειωμζνο 
 
Γραφείο Πρυτανείασ (κα Ελζνθ ουρλά) 
 
Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (κα 
Γεωργία Κομποχόλθ) 
 
Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ – 
Περιφερειακό Σμιμα Καλαμάτασ 

 

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογϊν για την ανάδειξη Προζδρου και Αναπληρωτή Προζδρου του 
Σμήματοσ Διοίκηςησ Επιχειρήςεων και Οργανιςμϊν του Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου» 

 

Ο Κοςμιτορασ τθσ χολισ Διοίκθςθσ, ζχοντασ υπ' όψιν: 
1. Σισ διατάξεισ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07.05.2019, Σ. Α’) «υνζργειεσ Πανεπιςτθμίων και 

Σ.Ε.Ι., πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτουσ και λοιπζσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 18 παρ. 6α, β, του ν. 4559/2018 «Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιςτιμιο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 142/03.08.2018, τ. Α’). 

3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 11, 19, 23 και 84 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τευχ. Α'), 
όπωσ ιςχφουν. 

4. Σθν υπ' αρικ. 153348/Η1/15.09.2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ 3255/15.09.2017, τ. Β'), όπωσ ιςχφει. 

5. Σθν υπ’ αρικμ. 2866/15.05.2019 (ΦΕΚ 1908/28.05.2019, τ. Β’) απόφαςθ του Πρφτανθ του 
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου «Αυτοδίκαιθ μεταφορά από 07-05-2019 του πάςθσ φφςεωσ 
προςωπικοφ του Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Πελοποννιςου, το οποίο 
καταργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 48-52 του ν. 4610/2019 ςτο 
Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου». 

6. Σισ διορκϊςεισ ςφαλμάτων ςτισ υπ’ αρικμ. 2866/15.05.2019 και 2867/15.05.2019 (ΦΕΚ 
1665/23.04.2021/τ. Β’) αποφάςεισ του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου. 
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7. Σθν Α.Π. 8767/20.09.2019 (ΑΔΑ: Ω0ΕΛ469Β7Δ-ΡΛΔ) Διαπιςτωτικι Πράξθ του Πρφτανθ του 

Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου με τθν οποία ορίηεται θ διάρκεια τθσ κθτείασ του Προζδρου 
του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν από τθν 20θ επτεμβρίου 2019 ζωσ 
τθν 31θ Αυγοφςτου 2021. 

8. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 72 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30-05- 2020) 
περί τθσ προκεςμίασ προκιρυξθσ των εκλογϊν για τθν ανάδειξθ των μονομελϊν οργάνων 
των Α.Ε.Ι., πλθν Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, θ κθτεία των οποίων λιγει ςτισ 31.8.2020. 

9. Σισ διατάξεισ των άρκρων 97 και 127 του ν. 4692/2020 «Αναβάκμιςθ του χολείου και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 111/Α/12.06.2020). 

10. Σισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 77561/Η1 «Διαδικαςία θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ για τθν ανάδειξθ 
του του Πρφτανθ και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελϊν οργάνων των 
ακαδθμαϊκϊν μονάδων των Α.Ε.Ι., κακϊσ και των Διευκυντϊν Κλινικϊν, Εργαςτθρίων και 
Μουςείων που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο ακαδθμαϊκϊν μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 
2481/Β’/22.06.2020). 

11. Σισ διατάξεισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου (ΦΕΚ 
1563/Β’/09.05.2019). 

12. Σθν υπ’ αρικμ. 7647 (ΦΕΚ 734/13.09.2019, τ. ΤΟΔΔ) Διαπιςτωτικι Πράξθ του Πρφτανθ του 
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου περί εκλογισ Κοςμιτορα ςτθ χολι Διοίκθςθσ του 
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου. 

13. Σισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τ. Α') «Ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 
διατάξεισ. 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 
Σισ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ Προζδρου και Αναπλθρωτι Προζδρου του Σμιματοσ Διοίκθςθσ 
Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν με διετι κθτεία από 1.9.2021 ζωσ 31.8.2023. 
 
Οι εκλογζσ κα διεξαχκοφν με θλεκτρονικι ψθφοφορία. Ωσ θμερομθνία διεξαγωγισ των ανωτζρω 
εκλογϊν ορίηεται η 23η Ιουνίου 2021, ημζρα Σετάρτη και ϊρεσ 10:00-14:00, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 7 του άρκρου 23 του ν. 4487/2017, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και θ οποία ορίηει ότι 
«Θ ψθφοφορία για τθν εκλογι Προζδρου και Αναπλθρωτι Προζδρου είναι άμεςθ και μυςτικι. Θ 
εκλογικι διαδικαςία διεξάγεται αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ ςε εργάςιμθ 
θμζρα, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ διεξαγωγι επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ τθν ακριβϊσ επομζνθ 
εργάςιμθ θμζρα». Θ εκλογικι διαδικαςία κα διενεργθκεί με θλεκτρονικι ψιφο, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 15 του ν. 4485/ 2017 (Α' 114), όπωσ 
τροποποιικθκαν ιςχφουν κακϊσ και τισ προβλζψεισ τθσ ΚΤΑ 77561/Η1 (Φ.Ε.Κ. 
2481/Β/22.06.2020). 
 
φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 8 του άρκρου 15 του ν. 4485/ 2017 (Α' 114), όπωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν, Πρόεδροσ Σμιματοσ και Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ εκλζγονται οι 
υποψιφιοι, οι οποίοι ςυγκζντρωςαν τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων. Αν κανείσ 
από τουσ υποψιφιουσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων ι ςε 
περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ εκλογι επαναλαμβάνεται κατά τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα (Πζμπτη 
24 Ιουνίου, ίδιεσ ϊρεσ). ε περίπτωςθ νζασ άγονθσ εκλογικισ διαδικαςίασ, αυτι 
επαναλαμβάνεται κατά τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα (Παραςκευή 25 Ιουνίου, ίδιεσ ϊρεσ), οπότε 
εκλζγεται ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει τθ ςχετικι πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων. Εάν 
υπάρχει εκ νζου ιςοψθφία, διενεργείται κλιρωςθ από τθν εφορευτικι επιτροπι. Εάν υπάρχει 
ζνασ μόνο υποψιφιοσ, αυτόσ εκλζγεται αν ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το ζνα τρίτο (1/3) των 
ζγκυρων ψιφων. 
 
Δικαίωμα υποβολισ υποψθφιότθτασ ζχουν τα πλιρουσ απαςχόλθςθσ μζλθ Δ.Ε.Π. πρϊτθσ 
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βακμίδασ ι βακμίδασ αναπλθρωτι κακθγθτι οι οποίοι δεν κα αποχωριςουν από τθν υπθρεςία 
λόγω ςυμπλιρωςθσ του ορίου θλικίασ ζωσ τθν 31.08.2023. Αν δεν υπάρχουν υποψθφιότθτεσ, ο 
Πρόεδροσ του Σμιματοσ ορίηεται από τθ φγκλθτο μεταξφ των υπαρχόντων μελϊν Δ.Ε.Π. του 
Σμιματοσ, με προτεραιότθτα ςτισ δφο πρϊτεσ βακμίδεσ και μζχρι τθ βακμίδα του Επίκουρου. 
 
Ο Πρόεδροσ Σμιματοσ δεν επιτρζπεται να κατζχει ςυγχρόνωσ το αξίωμα άλλου μονοπρόςωπου 
οργάνου του οικείου ι άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεςθ τθ κζςθ Διευκυντι Π.Μ.., Εργαςτθρίου, Κλινικισ 
ι Μουςείου. 
 
Επιτρζπεται θ εκλογι Προζδρου για δεφτερθ ςυνεχόμενθ κθτεία. τθν περίπτωςθ αυτι, ο 
Πρόεδροσ δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρζλκουν δφο (2) ζτθ από τθ λιξθ τθσ δεφτερθσ 
κθτείασ του. Δεν επιτρζπεται θ εκλογι του ίδιου προςϊπου ωσ Προζδρου για περιςςότερεσ από 
τζςςερισ (4) κθτείεσ ςυνολικά. 
 
Θ εκλογι του Προζδρου και του Αναπλθρωτι Προζδρου γίνεται με δφο (2) ξεχωριςτά ενιαία 
ψθφοδζλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψιφιων Προζδρων και Αναπλθρωτϊν 
Προζδρων, αντίςτοιχα. Οι εκλογείσ ςθμειϊνουν τθν προτίμθςι τουσ για ζναν μόνο από τουσ 
υποψιφιουσ Προζδρουσ και για ζναν μόνο από τουσ υποψιφιουσ Αναπλθρωτζσ Προζδρουσ 
δίπλα από το όνομά τουσ. 
 
Εκλζκτορεσ-δικαίωμα άςκηςησ εκλογικοφ δικαιϊματοσ 
Σο ςϊμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι Προζδρου και Αναπλθρωτι Προζδρου απαρτίηεται από το 
ςφνολο των κακθγθτϊν πρϊτθσ βακμίδασ, των αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν, των επίκουρων 
κακθγθτϊν, μόνιμων και επί κθτεία, κακϊσ και των υπθρετοφντων λεκτόρων του οικείου 
Σμιματοσ (άρκρο 27 του ν. 4692/2020) του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν. 
το εκλεκτορικό ςϊμα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και όςοι εκ των ανωτζρω απουςιάηουν από τθ 
κζςθ τουσ, ανεξαρτιτωσ του λόγου απουςίασ, εφόςον θ απουςία δεν ςυνεπάγεται τθν αναςτολι 
ι τθν απαγόρευςθ άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ. 
 
Εκλογικοί κατάλογοι 
Σο εκλογικό δικαίωμα αςκοφν μόνο όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, με 
βάςθ τουσ οποίουσ διενεργοφνται οι εκλογζσ. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίηονται και τθροφνται 
από τθν αρμόδια υπθρεςία προςωπικοφ του Ιδρφματοσ και εγκρίνονται από τον Πρφτανθ. Οι 
εκλογικοί κατάλογοι οριςτικοποιοφνται είκοςι ημζρεσ πριν από την ημζρα διεξαγωγήσ των 
εκλογϊν. 
 
Εκλογική διαδικαςία 
Σθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ζχει Σριμελισ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, 
με ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του Κοςμιτορα τουλάχιςτον πζντε 
(5) εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από την ημζρα τησ ψηφοφορίασ και αποτελείται από μζλθ Δ.Ε.Π. του 
Σμιματοσ. 
 
Πρόεδροσ τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ είναι το ανϊτερθσ βακμίδασ αρχαιότερο μζλοσ 
Δ.Ε.Π. 
 
Οι εκλογείσ ςθμειϊνουν τθν προτίμθςι τουσ για ζναν μόνο από τουσ υποψιφιουσ Προζδρουσ και 
για ζναν μόνο από τουσ υποψιφιουσ Αναπλθρωτζσ Προζδρουσ δίπλα από το όνομά τουσ. 
 
Θ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, αφοφ τθσ παραδοκοφν οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, 
εξετάηει τθν εκλογιμότθτα, ανακθρφςςει τουσ υποψθφίουσ Προζδρουσ και Αναπλθρωτζσ 
Προζδρουσ μζςα ςε δυο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ ςυγκρότθςι τθσ, επιβλζπει τθ διεξαγωγι 
τθσ διαδικαςίασ και εκδίδει το αποτζλεςμα το οποίο υποβάλλεται ςτον Κοςμιτορα, ο οποίοσ το 
διαβιβάηει ςτον Πρφτανθ προκειμζνου για τθν ζκδοςθ διαπιςτωτικισ πράξθ εκλογισ, που 
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δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Επίςθσ το πρακτικό γνωςτοποιείται ςτθν 
ακαδθμαϊκι κοινότθτα, με τθν ανάρτθςθ του ςτθν ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου. 
Σο πρακτικό εκλογισ, τα πρακτικά καταμζτρθςθσ και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάςςονται με 
ευκφνθ τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ του 
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου. 
 
Τποβολή υποψηφιοτήτων 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν εγγράφωσ τθν υποψθφιότθτά τουσ μζχρι και τθν 
Δευτζρα 14 Ιουνίου 2021 και ϊρα 14:00 με κατάκεςθ ενυπόγραφθσ αίτθςθσ ςτθ Γραμματεία τθσ 
Κοςμθτείασ τθσ χολισ Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου (2οσ όροφοσ παλαιοφ 
κτθρίου, Αντικάλαμοσ Μεςςθνίασ, τθλ.: 27210 45300, e-mail: sd@us.uop.gr). 
Με τθν αίτθςθ υποβολισ υποψθφιότθτασ κατατίκενται: 
α) πλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι κακϊσ και 
β) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία οι υποψιφιοι κα δθλϊνουν ότι δεν 
ςυντρζχουν αςυμβίβαςτα ςτο πρόςωπο τουσ. 
φμφωνα με τισ διατάξεισ περί χριςθσ ψθφιακϊν υπογραφϊν, γίνονται ιςοδφναμα δεκτά 
θλεκτρονικά ζγγραφα που φζρουν ψθφιακι υπογραφι που βαςίηεται ςε αναγνωριςμζνο 
πιςτοποιθτικό και δθμιουργείται από αςφαλι διάταξθ δθμιουργίασ υπογραφισ, κακϊσ θ 
υπογραφι αυτι επζχει κζςθ ιδιόχειρθσ υπογραφισ τόςο ςτο ουςιαςτικό όςο και ςτο δικονομικό 
δίκαιο. 
 
Θ παροφςα προκιρυξθ να δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου και 
του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν με μζριμνα των διαχειριςτϊν των οικείων 
ιςτοςελίδων. 
 

Ο Κοςμιτορασ τθσ χολισ Διοίκθςθσ 
 
 
 

Κωνςταντίνοσ Μαυρζασ 
Κακθγθτισ 
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