
 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας 
Κοσμητεία 

 
Τρίπολη, 24 Σεπτεμβρίου 2021 

Α.Π.: 16 

 

ΘΕΜΑ: «Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. της 

Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας στην Κοσμητεία της Σχολής» 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τευχ. Α’), 
όπως ισχύουν. 

2. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 21/18-10-19 διαπιστωτική πράξη ορισμού εκπροσώπου των 
μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας. 

3. Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μετά 
τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017 (Α’ 114)». 

4. Την υπ΄ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (Α΄114)» (ΦΕΚ: 3255/15-9-2017, τ.Β΄)  

5. Την υπ΄ αριθ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) υπουργική 
απόφαση. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε στο άρθρο 95 
του ν. 4790/2021. 

7. Το άρθρο 192 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021). 
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 60944/Ζ1/2021 - ΦΕΚ 2358/Β/3-6-2021 

(«Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής 
διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των 
Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών 
υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά 
όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.») 

9. Την παρ. 4 του 45 του Νόμου 4610/2019, (ΦΕΚ 70Α/7-05-2019), δυνάμει της οποίας 
η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας. 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 76/31.08.2021 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 
εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου στην Κοσμητεία των μελών Ε.ΔΙ.Π. της 
Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 
ΨΒΔ3469Β7Δ-ΥΣΜ) 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6/15-09-21 πράξη ορισμού μελών εφορευτικής επιτροπής για τη 
διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή 
εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας στην 
Κοσμητεία της Σχολής (ΑΔΑ: ΨΒΔ3469Β7Δ-ΥΣΜ) 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 14/24.09.2021 πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογών της οικείας 
εφορευτικής επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΘΦ469Β7Δ-ΞΥΨ) 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α') «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

ΑΔΑ: 9ΕΞ2469Β7Δ-55Σ



κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ 

 
1. Την εκλογή της κας. Σεκλού Κυριακής, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών, ως τακτικής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. της σχολής 
Οικονομίας και Τεχνολογίας στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία, από 
7.11.2021 έως 31.08.2023. 

2. Την εκλογή του κ. Αγγελόπουλου Κωνσταντίνου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ως αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών 
Ε.ΔΙ.Π. της σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή 
θητεία, από 7.11.2021 έως 31.08.2023. 

 
Ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας 

 

 

Βασιλάκης Κωνσταντίνος 

Καθηγητής 
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