
 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας 
Κοσμητεία 

 
Τρίπολη, 31 Αυγούστου 2021 

Α.Π.: 76/31.08.2021 

 

Προς: τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Οικονομίας και 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και 

αναπληρωτή εκπροσώπου στην Κοσμητεία των μελών Ε.ΔΙ.Π. της 

Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» 

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

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και 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. 
 
Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική ψήφο και θα πραγματοποιηθεί μέσω 
του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ». Ημερομηνία διεξαγωγής 
της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 23η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρας 
10:00 έως ώρας 15:00. Σε περίπτωση ανάγκης διενέργειας επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι 
επαναληπτική εκλογή θα διενεργηθεί την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα 
Παρασκευή και από ώρας 10:00 έως ώρας 15:00. 
 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. της σχολής Οικονομίας και 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιτρέπεται η επανεκλογή του ίδιου 
προσώπου ως εκπροσώπου ή αναπληρωτή εκπροσώπου. 
 
Εκλέκτορες-δικαίωμα άσκησης εκλογικού δικαιώματος: 
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των 
μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής 
Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  
 
Εκλογικοί κατάλογοι 
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, 
με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και 
τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον 
Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα 
διεξαγωγής των εκλογών. 
 
Εκλογική διαδικασία 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με 
ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Ε.ΔΙ.Π. 
της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας ή εάν αυτά δεν επαρκούν, από μέλη Ε.ΔΙ.Π. άλλης 
ακαδημαϊκής μονάδας του ιδρύματος, άλλως από μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διοικητικών 
υπαλλήλων. Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελεί το Όργανο Διενέργειας Εκλογών 
(Ο.Δ.Ε.) για τη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. 
 
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος της 
επιτροπής. 
 
Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του συστήματος «ΖΕΥΣ». 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει 
την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας, εκδίδει το 
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αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Κοσμήτορα, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη 
εκλογής. 
 
Υποβολή υποψηφιοτήτων 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι και τη 
Δευτέρα 13/9/2021 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (άνω κτήριο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, 
Θέση Σέχι, Τρίπολη, e-mail: dpsihog@uop.gr). H αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται 
προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Οι 
υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της 
διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία 
απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. 
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλούνται από τη γραμματεία της 
σχολής, ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Με την αίτηση υποβολής 
υποψηφιότητας κατατίθενται: α) πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή καθώς και β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι θα 
δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους. 
 
Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
με μέριμνα των διαχειριστών της ιστοσελίδας. 
 
 
Ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας 

 

 

Βασιλάκης Κωνσταντίνος 

Καθηγητής 
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