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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ Κ ΕΝ ΤΡ ΙΚ Η Σ ΕΦ Ο ΡΕΥΤ ΙΚ Η Σ ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η Σ
ΕΙΑ ΤΗΝ Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩ Ν ΥΠΟΨ Η Φ ΙΩ Ν
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ Τ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α ΤΗΣ Σ Χ Ο Λ Η Σ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ Τ Ο Υ ΤΕΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κ Α Ι ΤΗΝ Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΤΗΣ Ε Κ Λ Ο Γ ΙΚ Η Σ Δ ΙΑ Δ ΙΚ Α Σ ΙΑ Σ

Σήμερα 23 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ., τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ
της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
1. Θεόδωρος Τσέκος, Καθηγητής
2. Θεόδωρος Κοτσιλιέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
3. Βασίλειος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
4. Βασίλειος Μπαμπαλός, Επίκουρος Καθηγητής
5. Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
με την ιδιότητά τους ως τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ) για τη
διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7010 /19 Αυγούστου
2019 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνήλθαν σε συνεδρίαση
με θέματα
1.
2.

Ανακήρυξη των Υποψήφιων Κοσμητόρων
Λοιπά θέματα οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας

Της Κ Ε Ε προεδρεύει ο Καθηγητής Θ. Τσέκος ως το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος
Δ.Ε .Π . (άρθρο 19, παρ.5 του Ν.4485/2017 ). Τα Πρακτικά τήρησε ο Πρόεδρος .
Θέμα Ιο
Από την μελέτη των υποβληθεισών αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν,
διαπιστώνεται ότι:
I. Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου υπέβαλαν εμπροθέσμως και κατά νόμο οι (κατά σειρά υποβολής της
υποψηφιότητας) :
Α . Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσούντας του Στεφάνου (Αίτηση υπ.αριθμ 5939/18-7-19)
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Β. Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαυρέας του Σπυρίδωνος (Αίτηση υπ.αριθμ 6599/29-7-19)

Τα μέλη της Κ Ε Ε αφού εξέτασαν το κατά πόσον για καθένα εκ των ως άνω υποψηφίων
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας καθώς και αν
συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας-ασυμβίβαστα, και αφού έλαβαν
υπόψη:
1. το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α ’ 114), ιδίως το άρθρο 19,
2. την με αριθ. 5511/12-07-2019 προκήρυξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Πελοποννήσου .
3. τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων για την θέση του Κοσμήτορα
της Σχολής Διοίκησης συνοδευόμενες από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
4. το γεγονός ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος ΔΕΠ
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής, πλήρους απασχόλησης της Σχολής
Διοίκησης. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ .Ε .Π . που αποχωρούν από την υπηρεσία
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες,
συνολικά. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α .Ε .Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π .Μ .Σ.,
Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

αποφασίζουν

ομόφωνα

(α) διαπιστώνοντας ότι αμφότεροι οι ως άνω αιτούντες υποψηφιότητα για τη θέση του
Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πληρούν τις
προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας και ότι στο πρόσωπό τους δεν
συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας ανακηρύσσουν ως υποψήφιους για τη δέση του
Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τους (με αλφαβητική
σειρά):
1.

2.

Καθηγητή Κωνσταντίνο Μαυρέα του Σπυρίδωνος
Καθηγητή Κωνσταντίνο Τσούντα του Στεφάνου

(β) Την ανάρτηση του ως άνω πίνακα υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα
του Πανεπιστημίου.
(γ) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος, καθώς και
κάθε υποψήφιος, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της ΚΕΕ για
έλλειψη νόμιμων προσόντων και τη συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους του ως άνω
πίνακα και γενικά για παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των
υποψηφίων, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 14.00. Η ΚΕΕ
αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των τυχόν ενστάσεων αυθημερόν από της υποβολής τους
και σε περίπτωση αποδοχής τους αναμορφώνει τον ως άνω πίνακα υποψηφίων. Μέσα στην
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ίδια προθεσμία τοιχοκολλά του αναμορφωμένο πίνακα σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος
και τον αναρτά στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Θέμα 2ο: «Οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της
Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»
Τα μέλη της ΚΕΕ αφού έλαβαν υπόψη:
1. το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114), ιδίως τα άρθρα 19 και 15,
2. την με αριθ. 5511/12-07-2019 προκήρυξη του
Πελοποννήσου , και

Πρύτανη του

Πανεπιστημίου

3. την απόφαση της Επιτροπής στο προηγούμενο θέμα (θέμα Ιο),
ορίζουν τα ακόλουθα:
1. Η όλη η εκλογική διαδικασία να διενεργηθεί σύμφωνα με:
1.1. το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114), ιδίως τα άρθρα 19 και 15,
1.2. την υπ' αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ Β' 3255) υπουργική απόφαση «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)» (Φ.Ε.Κ. 3255/15.9.2017, τ.
Β'), όπως ισχύει
1.3. την με αριθ. 5511/12-07-2019 προκήρυξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
1. 4. τις γενικές διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας.

2. Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Κοσμήτορα απαρτίζεται:
α) από το σύνολο των μελών Δ .Ε .Π . της οικείας Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και
β) από το σύνολο των μελών Ε .Δ Ι.Π ., Ε .Τ .Ε .Π . της οικείας Σχολής (δεύτερη ομάδα
εκλεκτόρων).

3.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξουσιοδοτείται να ζητήσει από τη Διοίκηση του Ιδρύματος
τη συνδρομή διοικητικού προσωπικού για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών.

4. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η εκλογή με κάλπη για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της
Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα διεξαχθεί σε ένα (1) εκλογικό
τμήμα, στην έδρα της Σχολής, στην Καλαμάτα ως εξής:
4.1. Ημερομηνία εκλογής: Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρες 09:00 έως 14:00
4.2. Εκλογικό Τμήμα:στην
Πελοποννήσου).

αίθουσα
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κεντρικού

κτηρίου

πρώην ΤΕΙ
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4.4. Διαδικασία εκλογής: Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με άμεση και μυστική ψηφοφορία
με κάλπη. Σε περίπτωση που τυχόν χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα λάβει
χώρα την ακριβώς επόμενη ερνάσιμη ημέρα, Πέμπτη 29 Αύγουστου 2019, στον ίδιο χώρο
και ώρες 09:00 έως 14:00.

5 . Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι (ανά
ομάδα εκλεκτόρων, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.
4485/2017) καταρτίστηκαν και οριστικοποιήθηκαν εμπρόθεσμα από τα αρμόδια όργανα του
Ιδρύματος.
6. Το Τμήμα Προσωπικού καλείται να ενημερώσει εγγράφως την ΚΕΕ, πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας, για την ύπαρξη μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ , τα οποία αν και εμπεριέχονται στον
εκλογικό κατάλογο της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων, εντούτοις κατά την ημέρα διεξαγωγής
των εκλογών τελούν σε καθεστώς αδείας. Σε κάθε περίπτωση, εκλογέας της συγκεκριμένης
ομάδας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στην ψηφοφορία εφόσον βρίσκεται σε άδεια κατά
την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας.

5. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι εκλογικοί φάκελοι από αδιαφανές χαρτί,
διακριτοί ανά ομάδα εκλεκτόρων . Ειδικότερα:
α) Για τα μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι φάκελοι
λευκής απόχρωσης,
β) Για τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι
φάκελοι γαλάζιας απόχρωσης.

6. Φάκελοι εκλογής ή/και ψηφοδέλτια που ανευρίσκονται σε κάλπη, όπου ψηφίζει άλλη
ομάδα εκλεκτόρων από την ομάδα για την οποία προορίζονται οι συγκεκριμένοι φάκελοι
θεωρούνται άκυροι

7. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του, που απευθύνεται στην ΚΕΕ, να ορίσει
εγγράφως το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 έναν αντιπρόσωπο και έναν
αναπληρωτή του, μέλη του Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και
οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και
διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι
αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις.

8. Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί άμεσα στο σύνολο των εκλεκτόρων του Ιδρύματος
με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως δε: α) ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, β) με
ανάρτησή της στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, καιγ) με ανάρτησή της στους πίνακες
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ανακοινώσεων της Σχολής, των Τμημάτων της και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος
και να τοιχοκολληθεί έξω από το εκλογικό κέντρο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος

ΘεόδωροςτΓσέκος
Καθηγητ#

Τα μέλη

Θεόδμιμο'ς^ίσιλιέρης, Αναπλ. Καθηγητής

Βασίλειος Νικολαίδης , Αναπλ. Καθηγητής

ίλέΐος Μπαμπαλός, Επικ.. Καθηγητής

Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, Επικ.. Καθηγητής

