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Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής 
Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καλαμάτα 23.08.2019

Διαβιβαστικό Σημείωμα

Προς: Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Θέμα' Υποβολή πρακτικού της ΚΕΕ για την ανακήρυξη υποψηφίων Κοσμητόρων της 
Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων,

Αξιότιμε κ. Πρύτανη
Σσς διαβιβάζουμε το από 23 08.2019 πρακτικό συνεδρίασης της ΚΕΕ σχετικά με την 
ανακήρυξη υποψηφίων Κοσμητόρων για τη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων και 
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ

Υπογραφή'

Ιωάννης Δ, Καπόλος 
Καθηγητής

Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που υπάρχει στο αρχείο της υπηρεσίας
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΩ Ν  

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Κ Ο ΣΜ Η Τ Ο ΡΑ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝ ΙΑΣ ΚΑΙ Τ Ρ Ο Φ ΙΜ Ω Ν  
ΤΟΥ Π ΑΝ ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ  ΠΕΛΟ Π Ο Ν Ν Η ΣΟ Υ  

& ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ Δ ΙΑΔ ΙΚΑΣΙΑΣ

Σήμερα 23 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, τα τακτικά μέλη της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ), η οποία συγκροτήθηκε με την απ' αριθμ. ΠΠ/7014/20-08-2019 
ανακοινοπουημένη στα ορθά 21-08*2019 απόφαση ταυ Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοπόννησου 
(ΠΑΠΕΛ), συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (e-presence), μετά από τηλεφωνική 
πρόσκληση του Προέδρου της ΚΕΕ, ο οποίος με βάση την ισχΰαυσα νομοθεσία είναι το αρχαιότερο 
μεγαλύτερης βαθμίδας μέλος της ΚΕΕ.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι:
Καπάλος Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ο οπαίος 
είναι kol ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Αλεξόπουλος Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, ως μέλος
Δελής Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, ως μέλος
Δημητρακόπουλος Αγγελος, Λέκτορας του Τμήματος Γεωπονίας, ως μέλος
Κουτρουμπής Φώτιος, Λέκτορας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ως
μέλος

Τα Πρακτικά τηρεί ο Πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Καπόλος Ιωάνης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ ειοηγείται τα θέματα της συνεδρίασης που είναι 
η ανακήρυξη των υποψηφίων για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του 
ΠΑΠΕΛ και η οργάνωαη της εκλογικής διαδικασίας.

Θέμα 1ό: «Ανακήρυξη υποψηφίων για τη ϋέση του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων 
του Π ΑΓΙΕ A »

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ, κ. Καπόλος ρωτά τα μέλη να επιβεβαιώσουν ότι έλαβαν μέαω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου:
1) τις αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων για τη θέση τοιτ Κοσμήτορα της Σχολής 

Γεωπονίας και Τροφίμων, ουνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο ενός έκαστου υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας, σύμφωνα με 
τη με αριθ. 5503/12-07-2019 προκήρυξη του Πρύτανη του ΠΑΠΕΛ.

2) Τους εκλογικούς καταλόγους για τη διενέργεια της ψηφοφορίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τον 
Πρύτανη του ΗΑΠΕΑ με το υ«' αριθμ. 6909/07-08-2019. Ειδικότερα, (α) έναν πίνακα στον οποίο 
περιλαμβάνονται το σύνολο των μελών ΔΕΠ της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Ιδρύματος, 
ol οποίοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία σύμφωνα με την περίπτωση α' της 
παρ 2 του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων), καί (β) έναν πίνακα στον 
οποίο περιλαμβάνονται το σύνολο των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων 
του Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία σύμφωνα με την 
περίπτωση β' της παρ 2 του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) .
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Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Καπόλος ενημερώνει τα μέλη ψ.α την ισχύουσα νομοθεσία περί εκλογής 
Κοσμήτορα και η ΚΕΕ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να ενημερώσει τον Πρύτανη του 
ΠΛΠΕΑ, ότι για τη διενέργεια των εκλογών πρέπει να διασφαλιστούν ια ακόλουθα:
1 Μια κάλπη,
2, Στρογγυλή σφραγίδα, η οποία να φέρει σιο κέντρο το εθνόσημο και περιμετρικά τις φράσεις 

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» καί «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ».
3. Ομοιόμορφους φάκελους ψηφοφορίας από αδιαφανές χαριί. και ειδικότερα φακέλους λευκού 

χρώματος και φακέλους γαλάζιου χρώματος, προ κειμένου να χρησιμοποιηθούν από τις 
διαφορετικές κατηγορίες εκλεκτόρων.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ ενημερώνει τα μέλη ότι, όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες 
αιτήσεις, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων αιτήσεις υποψηφιότητας για χη 
θέση του Κοσμήτορα κατέθεσαν οι κάτωθι {κατά αύξονια αριθμό πρωτοκόλλου):

ΠετρόπουλοςΔημήτριοςτου Παναγιώτη, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας (αριθ. 
πρωτ. 594D/18-07-2019), συνσδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική 
προκήρυξη του Πρύτανη του ΠΑΠΕΛ.
- Σπηλισποολσς Ιωακείμ του Κωνσταντίνου, ΑναπΛ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων {αριθ, πρωί, 6475/25 07-2019), συναδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, σύμφωνα μετη σχετική προκήρυξη του Πρύτανη ιου ΠΑΠΕΛ.
- Καραμουσαντάς Δημήτριας του Χρήστου, Καθηγητής ταυ Τμήματος Γεωπονίας (αριθ, πρωτ. 
6598/25-07-2019), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική 
προκήρυξη του Πρύτανη ιου ΠΑΠΕΛ.

Κώτοφας Αναστάσιος του Ιωάννη, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας (αριθ. πρωτ. 
6601/29-07-2019}, ουνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνο με τη σχετική 
προκήρυξη του Πρύτανη του ΠΑΠΕΛ,
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ρωτά τα μέλη αν έχουν μελετήσει τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τα 
μέλη απαντούν θετικά.
Ακολουθεί εξέταση κάθε μιας υποψηφιότητας για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για 
υποβολή υποψηφιότητας καθώς και αν ουντρέχουν στο πρόσωπο ενός έκαστου κωλύματα 
εκλ □ γτμότ ητα ς-ασυ μ β ίβά στα.
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της ΚΕΕ αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τα άρθρα 11,19 και 84 του Ν. 4485/2017 {ΦΕΚ Λ' 114),
2. Το άρθρου 18 παρ. 6 α, β, του ν, 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις» {Φ.Ε.Κ. 142/03.08.2018. τ. Α ) όπως ισχύει,
3. Το ν.4610/2019 (Φ.Ε.Κ, 70/07,05.2019, τ. Λ ’) «Συνέργειες Πανεπιστημίων καιΤ.Ε.Ι,, πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία. Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,
4. την υπ' αριθ. 153348/21/15-09-2017 (ΦΕΚ Β' 3255) υπουργική απόφαση,
5. την με αριθ. 5503/12-07-2019 προκήρυξη του Πρύτανη του ΠΑΠΕΛ
6 τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων για τη θέση του Κοσμήτορα της 
Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν

(α) Ομόφωνα ότι όλοι οι αιτούντες υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας 
και Τροφίμων, πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας και ότι στο 
πρόσωπό τους δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσουν:
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Ως υποψήφιους για τη δέση του Κοσμήτορα τους (με αλφαβητική σειρά) :

* ΚαραμουσαντάΔημήτριο του Χρήστου.
- Κώτσιρα Αναστάσιο του Ιωάννη.
- Πετρσπουλο Δημήτριο του Παναγιώτη.
- Σπηλιόπουλο Ιωακείμ του Κωνσταντίνου.

(β) Την ανάρτηση του ως άνω πίνακα υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος και τοιχοκόλλησή του σε εμφανές σημείο έξω από τη Γραμματεία της Σχολής Γεωπονίας 
και Τροφίμων

(γ) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος, καθώς και κάθε 
υποψήφιος, έχει δικαίωμα να υποβάλει 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 ιων υποψηφίων, το αργότερο μέχρι τη 
Δευτέρα 26 Αύγουστου 2019 και ώρα 14.00. Η ΚΕΕ απαφαίνεται αιτιολογημένα επί των τυχόν 
ενστάσεων το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή τους και σε περίπτωση αποδοχής 
τους αναμορφώνει τον ως άνω πίνακα υποψηφίων. Μέσα στην ίδια προθεσμία τοιχοκολλώ του 
αναμορφωμένο πίνακα σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος καί τον αναρτά στην κεντρική ιστοσελίδα 
του Ιδρύματος.

Θέμα 2°: «Οργάνωση Γης εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής 
Γεωπονίας και Τροφίμων του ΠΑΠΕΛ»

Τα μέλη της ΚΕΕ, μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη;
1 Τα άρθρα 11, 19 και 84 του ISI. 448S/2017 {ΦΕΚ Α' 114),
2 Το άρθρου 18 παρ. 6 α, β, tou υ. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 142/03.08,2018, τ. Α’) όπως ισχύει,
3. Το ν. 4610/2019 (φ.Ε.Κ. 70/07.05.2019, τ. Α'} «Συνέργειες Πανεπιστημίων καιΤ Ε I., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,
4. την υπ' αρίΒ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ Β' 3255) υπουργική απόφαση,
5. την με αριθ. 5503/12-07-2019 προκήρυξη του Πρύτανη του ΠΑΠΕΛ
6. trsv απόφαση της Επιτροπής στο προηγούμενο θέμα (θέμα Ιο)

Ορίζει τα ακόλουθα:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ Δ ΙΑΔ ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΟΥ ΚΟ ΣΜ Η ΤΟ ΡΑ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
Τ Ρ Ο Φ ΙΜ Ω Ν  ΤΟΥ Π Α Ν ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ  ΠΕΛΟ Π Ο Ν Ν Η ΣΟ Υ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ενημερώνει, ότι όλη η εκλογική διαδικασία να διενεργηθεί 
σύμφωνα με:

1. Τα άρθρα 11, 19 και 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ A' 114),
2. την υπ' αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ ΒΓ 3255) υπουργική απόφαση,
3. την 5503/12-07-2019 προκήρυξη του Πρύτανη του ΠΑΠΕΛ.
4 τις γενικές διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας.
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Επίσης, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την καλύτερη οργάνωση της διεξαγωγής της εκλογικής 
διαδικασίας αποφασίζει τα ακόλουθα:

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

2. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η εκλογή με κάλπη για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής 
Γεωπονίας και Τροφίμων θα βιεξαχθεί σε ένα (1) εκλογικέ} τμήμα, σε χώρο του Ιδρύματος στην πόλη 
της Καλαμάτας, και συγκεκριμένα:
Ημερομηνία εκλογής: Τετάρτη, 23 Αυγούσζου 2013.
Εκλογικό Τμήμα: στις εγκαταστάσεις του ΓΙΑ1ΙΕΛ στην Καλαμάτα στην αίθουσα 33 (ισόγειο 
κεντρικού κτηρίου πρώην ΊΈΙ ΙΙελοποννήσου).
Διάρκεια Ψηφοφορίας: Από πς από 09:00 έως 14:00 με δυνατότητα ολιγόωρης παράτασης σε 
περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από το εκλογικά Τμήμα. Σε περίπτωση ανάγκης 
επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή δα διεξαχδεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 29 
Αυγούστου 2019 στον ίδιο χώρο και ώρα από 09:00 έως 14:00.

3. Το εκλογικό δικαίωμα σοκούν μόνο όσοι είναι, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με 
βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές Οι εκλογικοί κατάλογοι (ανά ομάδα εκλεκτόρων, 
σύμφωνά με την περίτττωση α' της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017) καταρτίστηκαν και 
οριστικοποιήθηκαν εμπρόθεσμα από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

4. Το Τμήμα Προσωπικού καλείται να ενημερώσει εγγράφως την ΚΕΕ, πριν την έναρξη της 
ψηφοφορίας, για την ύπαρξη μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, τα οποία αν και εμπεριέχονται στον εκλογικό 
κατάλονο 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 αυμμετάσχει 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. 
Ειδικότερα:
α) Για τα μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι φάκελοι λευκής 
απόχρωσης,
β) Για τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) χρησιμοποιούνται ομοόμορφοι φάκελοι 
γαλάζιας απόχρωσης.

6 Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του, που απευθύνεται στην ΚΕΕ, να ορίσει εγγράφως 
to αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, 
μέλος του Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι, σι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και ol αναπληρωτές τους 
μπορούν να παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανσμένης της 
ψηφοφορίας καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων καί μέχρι τη σύνταξη του 
πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και ol αναπληρωτές τους δικαιούνται να 
υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις.

8 Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί άμεσα στο σύνολο των εκλεκτόρων της Σχολής με κάθε 
πρόσφορο μέσο, ιδίως δε: α) ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, β) με ανάρτησή της 
στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, και γ) με ανάρτησή της στους πίνακες ανακοινώσεων της 
Σχολή και ιίον Τμημάτων αυτής και να χαιχοκολληθείέξω από το εκλογικό κέντρο πριν την έναρξη της 
ψηφοφορίας.
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Μη έχοντας άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κατΐόλος κηρύσσει τσ πέρας της 
συνεδρίασης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής περί ώρα 11:00 και τα μέλη της υπογράφουν το 
παρόν πρακτικό.

0 Πρόεδρος Τα μέλη

Υπογραφή' Υπογραφή’

Ιωάννης Καπόλος 
Καθηγητής

Αλέξιος Αλεξόπουλας, Αναπλ. Καθηγητής 

Υπογραφή*

Κων/νος Δελής, Επίκουρος Καθηγητής 

Υπογραφή*

Αγγελος Δημητρακόπουλος, Λέκτορας 

Υπονραφή’

Φώτιος Κουτρουμπής, Λέκτορας

Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που υπάρχει στο αρχείο της υπηρεσίας


