
 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 
Τρίπολη, 07 Οκτωβρίου 2020 

Α.Π.: 78 

 

Προς: τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου 

Κοιν.: 1. Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου καθηγητή κ. Αθανάσιο Κατσή 
2. Αντιπρύτανη για θέματα «Διοικητικών 
Υποθέσεων» καθηγητή κ. Γεώργιο 
Ανδρειωμένο 
3. Κοσμήτορα Σχολής Οικονομίας και 
Τεχνολογίας κ. Κωνσταντίνο Βασιλάκη 
4. Διεύθυνση Προσωπικού Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και 

αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του 

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τεύχος Α΄) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

2. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των 

ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του νόμου Ν.4485/2017 (Α΄ 114)», 

3. Την υπ΄αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3255/15-9-2017, 
τεύχος Β΄) για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη 
των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης 
εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των 
φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν.4485/17 
(ΦΕΚ 114/4-8-2017 τεύχος Α΄) όπως τροποποιήθηκε από την υπ΄αριθ. 191014/Ζ1/13-
11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τεύχος Β΄), 

4. Την υπ΄ αριθ. 191014/Ζ1/7-11-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 
τεύχος Β΄), 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τεύχος Α') 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. 
στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, με ετήσια θητεία από 01.11.2020 έως 30.10.2021. 
 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) του κάτω κτηρίου της 
Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών 
ορίζεται η  

22 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρες 10:00-13:00 

Η εκλογή γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, με 
δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Επισημαίνεται ότι αν δεν εκλεγούν εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π., 
η Συνέλευση του Τμήματος λειτουργεί νόμιμα, χωρίς εκπρόσωπο. Οι εκλέκτορες ψηφίζουν 
με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου εγγράφου που να 
αποδεικνύει την ταυτότητά τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας ή εν γένει ανάγκης επανάληψης της ψηφοφορίας, η επαναληπτική ψηφοφορία 
θα διεξαχθεί την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή την 23 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και 
στις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο. 
 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιτρέπεται η επανεκλογή του ίδιου 
προσώπου ως εκπροσώπου ή αναπληρωτή εκπροσώπου. 
 
Εκλέκτορες-δικαίωμα άσκησης εκλογικού δικαιώματος 
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των 
μελών Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  
 
Εκλογικοί κατάλογοι 
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 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Εκλογική διαδικασία 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει 3/μελής Εφορευτική Επιτροπή, με 
ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελείται από μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή, εάν αυτά δεν 
επαρκούν, από μέλη Ε.ΔΙ.Π. άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος, αλλιώς από μέλη 
Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διοικητικών υπαλλήλων. 
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Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος της 
επιτροπής. 
 
Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους δίπλα από 
το όνομά του. 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει 
την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους/τις υποψηφίους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας, εκδίδει 
το αποτέλεσμα, και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος εκδίδει 
διαπιστωτική πράξη εκλογής. 
 
Υποβολή υποψηφιοτήτων 
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες εκ των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, οι οποίοι/οποίες 
πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως την 
υποψηφιότητά τους μέχρι και την Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κάτω 
κτήριο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Τρίπολη, Τηλ.: 
2710 372293/372297, Fax: 2710 372290, e-mail: dit-secr@uop.gr). H αίτηση των 
ενδιαφερομένων υποβάλλεται προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, 
ηλεκτρονικά ή επιστολικά.  
 
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη που αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία 
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης 
θέσης, καθώς και τα μέλη εκείνα που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. Για το 
λόγο αυτό, με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να 
υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν 
συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να 
παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η 
παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του/της υποψηφίου/υποψηφίας, η οποία 
απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα.  
 
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τη γραμματεία του 
Τμήματος, ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.  
 
Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με μέριμνα των διαχειριστών της 
ιστοσελίδας. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 

Σπυρίδωνας Μπλιώνας 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
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