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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σήμερα 23 Αύγουστού 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 τα τακτικά μέλη της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής (KFF), η οποία ουνκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. ΠΠ/7012/20-08-2019 
απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοπόννησου (ΠΑΠΡΛ), συνήλθαν σε συνεδρίαση στην 
αίθουσα 150 του Κεντρικού Κτηρίου του ΠΛΠΕΛ Πελοπόννησου στην Καλαμάτα, μετά απο 
τηλεφωνική πρόσκληση ίου ορισΟέντος Προέδρου της KFF, ο οποίος ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 
ΠΠ/7012/20-08-2019 απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ Πελοπόννησου

Παρόντες ήταν οι:
Σταυρόνιαννης Σταύρος, Καθηνητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως 
Πρόεδρος
Μακρής Ηλίας, Καθηνητής του Τμήματος Λονιοτικής και Χρηματοοικονομικής, ως μέλος 
Γιαννόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηνητής του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, ως μέλος.

Τα Πρακτικά τήρησε ο Πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Σταυρόνιαννης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος χης KFF εισηνείται τα θέμαια της συνεδρίασης που 
είναι η ανακήρυξη των υποψηφίων yLa τις θέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Λονιοτικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ}. της Σχολής Διοίκησης του ΠΛΠΕΛ και η 
οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας.

Θέμα Γ :  «Ανακήρυξη υποψηφίων για τις δέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος ΛΟΧΡΗ της Σχολής Διοίκησης του ΠΑΠΕΛ»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ, κ. Σταυρόνιαννης ζήτησε από τα μέλη να επιβεβαιώσουν ότι έλαβαν με to 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;
1) τις αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων για τις θέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή 

Προέδρου, συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σηιιείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τη με αριθ. 5535/12-07- 
2019 προκήρυξη του Πρύτανη του ΠΑΠΕΛ.

2) Τους εκλογικούς καταλόγους για τη διενέρνεια της «ψηφοφορίας, οι ohoiol εγκρίθηκαν από ιον 
Πρύτανη ταυ ΠΑΠΕΛ με ίο υπ' αριθμ. G913/07-08-2019. Ειδικότερα, πρόκειται: ία) για έναν 
κατάλογο στον οπαίο περιλαμβάνονται το σύνολο των μελών ΔΕ Π του Ιδρύματος, οι οποίοι 
έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 3 tou 
άρθρου 23 tou Ν. 4485/2017 (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων), και (β) για έναν κατάλογο στον οποίο 
περιλαμβάνονται το σύνολο των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, cl οποίοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής 
στην ψηφοφορία σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 
(δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
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Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Σταυρόγιαννης ενημέρωσε τα μέλη ότι παρέλαβε από του Πρύτανη του 
ΠΛΠΕΛ τα ακόλουθα: ία) ανάτυπο των άρθρων Π , 23 και 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114), του 
άρθρου 18 παρ. 6 α, β, του ν, 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμια και άλλες 
διατάξεις!» (φ.Ε.Κ. 142/03.08.2018, τ. Α") όπως ισχύει, ανάτυπο του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ, 
70/07.05.2019, τ. Α') «Συνέργειες Πανεπιστήμιων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία. Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», κα. (y) 
ανάτυπο της υπ' αριθ. 153348/21/15-09-2017 (ΦΕΚ Β’ 3255) υπουργικής απόφασης.

Η ΚΕΕ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να ενημερώσει τον Πρύτανη του ΠΑΠΕΑ, ότι για τη 
διενέργεια των εκλογών πρέπει να διασφαλιστούν τα ακόλουθα:
1, Στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει στο κέντρο το εθνόσημο και περιμετρικά τις φράσεις 

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»,
2. Ομοιόμορφους φάκελους ψηφοφορίας από αδιαφανές χαρτί, και ειδικότερα φακέλους λευκού 

χρώματος και φακέλους γαλάζιου χρώματος, ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ ενημερώνει τα μέλη ότι, όπως προκύπτει από τις υποβληθεισες 
αιτήσεις, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων αιτήσεις υποψηφιότητας 
κατέθεσαν οι κάτωθι (ανά θέση και χρονολογική σειρά):

I. Για τη ϋέση του Προέδρου Τμήματος:
- Σπηλιόπουλος Οδυσσέας του Γεωργίου, Αναπληρωτής καϋηγητής του Τμήματος Λογιστικής κα; 
Χρηματοοικονομικής (αριθ. πρωτ. 14/23-07-2019), η οποία υποβλήθηκε στις 23-07-2019, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα μετη σχετική προκήρυξη του Πρύτανη 
του ΠΑΠΕΑ.
II. Γία τη &έση του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος:
- Γιακουμάτος Στέφανος του Γερασίμου, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής (αριθ. πρωτ. 13/23-07-2019), η οποία υποβλήθηκε στις 23-07-2019, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δίκαιολογητιχά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξή του Πρύτανη 
του ΠΑΠΕΑ.

Από την μελέτη των παραπάνω υποβληθεισών αιτήσεων με τα δίκαιολογητικά που τις συνοδεύουν, 
καθώς και από την προηγηθείσα συζήτηση, διαπιστώνεται ότι:

I. Υποψήφιοί για τη ϋέση του Προέδρου Τμήματος:
- Ο κ. Σπηλιόπουλος Οδυσσέας του Γεωργίου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για την 
υποψηφιότητά του ως Πρόεδρος του Τμήματος,

II. Υποψήφιοι μια τη ϋέση του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος:
- Q κ. Γιακουμάτος Στέφανος του Γερασίμου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για την 
υποψηφιότητά του ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος.

Τα μέλη της ΚΕΕ αφού εξέτασαν για καθένα εκ των υποψηφίων γτα τις θέσεις του Προέδρου και 
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΛΟΧΡΗ του ΠΑΠΕΛ, εάν πληροόνται οι προϋποθέσεις του 
νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα 
εκλογιμότητας-ασυμβΐβαστα, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τα άρθρα 11, 23 και 84 tou Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 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 ισχύες
3. Το ν, 4610/2019 (Φ.Ε.Κ, 70/07,05.2019, τ. Α') «Συνέργειες Πανεπιστημίων και T.F.I., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία. Γενικά Αρχεία του Κράτους και Λοιπές 
διατάξεις»,
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4. την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ Β' 3255) υπουργική απόφαση.
5. την με αριθ. 5535/12 07-2019 προκήρυξή του Πρύτανη του ΠΑΠΕΛ.
6. τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων για τις θέσεις του Προέδρου και 
Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος ΛΟΧΡΗ, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολσγητικά,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν

|α) Ομόφωνα ότι όλοι ol αιτούντες υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδροϋ tou Τμήματος ΛΟΧΡΗ, πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή 
υποψηφιότητας και άτι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας και 
ανακηρυασουν:

I. Ως υποψήφιους για τη δέση του Προέδρου:

- Σπηλιόπουλο Οδυσσέα του Γεωργίου

II, Ως υποψήφιους για τις δέση του Αναπληρωτή Προέδρου:

- Γιακουμάτο Στέφανο του Γερασίμου

(β) Την ανάρτηση του ως άνω πίνακα υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος.

(γ) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμιένος 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 ίων διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι την 
Δευτέρα 26 Αύγουστου 2019 και ώρα 14.00. Η ΚΕΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των τυχόν 
ενστάσεων το αρνότερο 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 οημείο του Ιδρύματος και τον αναρτά στην κεντρική ιστοσελίδα 
του Ιδρύματος.

Θέμα 2ΰ: «Οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος ΛΟΧΡΗ του ΠΑΠΕΛ»

Τα μέλη της ΚΕΕ, μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση kol αφού έλαβαν υπόψη:
1. Τα άρθρα 11, 23 και 84 του Μ. 4485/2017 (ΦΕΚ Λ' 114},
2. Το άρθρου 18 παρ. 6 α, β, του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ίόνιο 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 και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις»,
4. την υπ' αριθ. 153348/Z1/15-G9-2017 (ΦΕΚ Β' 3255} υπουργική απόφαση,
5. την με αριθ. 5535/12-07-2019 προκήρυξη του Πρύτανη του ΠΑΠΕΛ.
6 την απόφαση της Επιτροπής στο προηγούμενο θέμα (θέμα Ιο).

Ορίζει τα ακόλουθα:
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΧΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

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

1. Τα άρθρα 11, 23 και 84 του Ν, 4485/2017 ίΦΕΚΑ' 114),
2. την υπ' αριθ. 153348/21/ 15-09-2D17 (ΦΕΚ Β' 3255) υπουργική απόφαση,
3. την 5535/12-07-2019 προκήρυξη του Πρύτανη του ΠΑΠΕΛ.
4. τις γενικές διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας.

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 kol διεξαγωγή των εκλογών.

2. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η εκλογή με κάλπη για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος ΛΟΧΡΗ του ΠΑΠΕΛ θα διεξαχθεί οε ένα (1) εκλογικό τμήμα, στην έδρα του 
ιδρύματος στην Καλαμάτα, και συγκεκριμένα:
Ημερομηνία εκλογής: Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019.
Εκλογικό Τμήμα: στις εγκαταστάσεις στην Καλαμάτα στην αίθουσα 33 (ισόγειο κεντρικού 
κτηρίου πρώην Τ Ε Ι  Πελοπόννησου).
Διάρκεια Ψηφοφορίας: Από τις από 09:00 έως 14:00 με δυνατότητα ολιγόωρης παράτασης σε 
περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από το εκλογικό Τμήμα. Σε περίπτωση ανάγκης 
επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή δα διεξαχδεΐ την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 
29 Αυγούστου 2019 στον ίδιο χώρο και ώρα από 09:00 έως 14:00.

3. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όαοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με 
βάση τους οποίους διενεργοΰνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι ξανά ομάδα εκλεκτόρων, 
σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017) καταρτίστηκαν και 
ορυτηκοποιήθηκαν 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 
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 συμμετάσχεί 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. Για την 
εκλογή του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, των οποίων το εκλεκτορικό σώμα διαχωρίζεται 
σε δύο ομάδες εκλεκτόρων, χρησιμοποιούνται φάκελοι λευκής απόχρωσης για την πρώτη ομάδα 
εκλεκτόρων και γαλάζιας απόχρωσης για το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 
Ειδικότερα:
α) Για τα μέλη ΔΕΠ {πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι φάκελοι λευκής 
απόχρωσης,
β) Για τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι φάκελοι 
γαλάζιας απόχρωσης.
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6. φάκελοι εκλογής ή/κάι ψηφοδέλτια που αφορούν την εκλογή Προέδρου και ανευρίσκονται στην 
κάλπη για την εκλογή Αντιπροέδρου θεωρούνται άκυρα. Ομοίως, άκυρα θεωρούνται φάκελοι 
εκλογής ή/και ψηφοδέλτια που αφορούν την εκλογή Αντιπροέδρου και ανευρίσκονται στην κάλπη 
για την εκλογή Προέδρου. Ακυροι επίσης θεωρούνται οι φάκελοι εκλογής και τα περιεχόμενά τους 
ψηφοδέλτια που ανευρίσκονται σε κάλπη, όπου ψηφίζει άλλη αμάδα εκλεκτόρων από την ομάδα 
για την οποία προορίζονται οι συγκεκριμένοι φάκελοι.

7. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή όήλωοη του, που απευθύνεται στην ΚΕΕ, να ορίσει εγγράφως 
το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 Αυγούατου 2019 έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, 
μέλος 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 kol μέχρι τη σύνταξη του 
πρακτικού εκλογής. O l 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, και γ) με ανάρτησή της στους πίνακες ανακοινώσεων 
των Σχολών, των Τμημάτων και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και να τοιχοκολληθεί έξω 
από το εκλογικό κέντρο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Μη έχοντας άλλο θέμα για συζήτηοη, ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Σταυρόνιαννης κηρύσσει το πέρας της 
συνεδρίασης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και τα μέλη της μονογραφούν κάθε σελίδα και 
υπογράφουν την τελευταία σελίδα του παρόντος πρακτικού.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη




