
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

Ερ. Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22-100 Τρίπολη  

Τηλ.: 2710-230000, fax: 2710-230005 

e-mail: rectorate@uop.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Τρίπολη, 20/11/2019 

Αριθ. Πρωτ.: 11888 

Θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς εφορευτικής επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά 

μέλη, για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης του εκπροσώπου των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και του αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου.» 

 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 (Φ.Ε.Κ. 12/Αʹ/01-02-2000) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου». 

2. Την υπ’ αριθ. 210838/Ζ1/06-12-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων περί εκλογής του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του 

Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΦΕΚ 647/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./6-12-2017) 

3. Το Φ.Ε.Κ. 4835/29.12.2017 Τεύχος Β΄ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και 

καθορισμός τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 κι 14 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Αʹ 114/4-8-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

5. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15.09.2017) απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών 

διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 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 Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή 

του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019) συνέργειες Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ, 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
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και λοιπές διατάξεις  

7. Την με αριθμ. πρωτ. 11012/7-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Σ1469Β7Δ-ΞΔΦ) Προκήρυξη διενέργειας 

εκλογών ανάδειξης του εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων και του αναπληρωτή του 

στη Σύγκλητο του του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες 

διατάξεις», καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 

1127865/ΕΞ2010/30.09.2010 απόφαση. 
 

 

Αποφασίζει 

 

συγκροτεί την κάτωθι τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από διοικητικούς 

υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η 

οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει χώρα την 28η 

Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και από ώρα 09:00 έως 13:00, για την ανάδειξη του 

εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων και του αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: 

 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

1. Παπαηλίου Παρασκευή, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, Διοικητικού -Λογιστικού 

2. Αθανασοπούλου Παναγιώτα, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, Μηχανικών 

3. Αγγουράς Γεώργιος, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής (Μηχανικών Η/Υ) 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

1. Ταλαγάνης Νικόλαος, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού -Οικονομικού 

2. Νεκίδου Αγγελική, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού -Οικονομικού 

3. Κομποχόλη Γεωργία, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού -Οικονομικού 

 

 

 

Η ανωτέρω επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει εάν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν 

συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, ανακηρύσσει τους υποψηφίους 

μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και με επιμέλειά της αναρτάται 

στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. Η εφορευτική επιτροπή 

οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, 

την εξέταση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν και την ταχεία απόφανση επ’ αυτών, την 

άρτια διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την έκδοση του τελικού αποτελέσματος και γενικότερα 

ΑΔΑ: 6Υ55469Β7Δ-8Η9



την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει κατά την εκλογική διαδικασία, 

εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ο Πρύτανης 

                                                                                                        του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

                                                                                                      Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

-Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

-Σχολές Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

-Δ/νση Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

-Λοιπές Δ/νσεις, Ανεξάρτητα Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

-Μέλη Διοικητικού Προσωπικού (Μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

-Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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