
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τρίπολη, 04/11/2022 

                 Α.Π.  8796 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του διοικητικού 

προσωπικού (μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου) στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

για τη χρονική περίοδο από 01-01-2023 έως 31-12-2024 με ηλεκτρονική ψηφοφορία» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 159 «Υπηρεσιακά Συμβούλια» του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ/Α’/26), 

όπως ισχύουν. 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Β’ 684) 

Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-

1988 (Β’ 876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/ 165/30179/3-9-1990 (Β’ 562), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001 (Β’ 

1246) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/ 1174/ οικ.29614/18-11-2016 (Β’ 3794) υπουργικές αποφάσεις. 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β ́ 944) (ΑΔΑ: 6ΘΒΣ46ΜΤΛ6-ΙΟΦ), με θέμα «Εκλογή αιρετών 

εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας». 

δ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24-06-2022 (ΑΔΑ: ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ) εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα 

υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου- ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024». 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι οποίες θα διεξαχθούν την 

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22131Τρίπολη 

Τηλ.:2710-372115-3 

Πληροφορίες: Σπυριδούλα Πυρπάρα 

E-mail: spyrpara@uop.gr 

ΑΔΑ: 67Ε6469Β7Δ-ΠΒΕ



Σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω (β) και (γ) σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, σας 

ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψηφοφορία υλοποιείται μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης 

εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 

και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς 

αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα 

οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. 

2. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022, από 

τις οκτώ (08.00) το πρωί έως και τις επτά (7.00) το απόγευμα της ίδιας μέρας. 

3. Για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί χωριστή ηλεκτρονική κάλπη, μία για τους 

μόνιμους υπαλλήλους και μία για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου. 

4. Η Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

εγκαθίσταται σε χώρο που καθορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας 

υπηρεσίας. Για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο 

πρακτικό αυτό καταγράφονται χωριστά για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο υποχρεωτικά κατ’ 

ελάχιστον τα εξής: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των 

ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) ο αριθμός των ψήφων που έλαβε 

κάθε συνδυασμός, ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος του συνδυασμού ε) ο 

υπολογισμός του εκλογικού μέτρου, στ) τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν και ο τρόπος 

επίλυσης αυτών, ζ) τυχόν ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και η επίλυση αυτών 

και η) οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 και του 

άρθρου 14 της ως άνω (β) Υπουργικής Απόφασης. 

5. Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή 

αποστέλλει, μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς 

ένα εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία 

διεξαγωγής των εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και δύο ημέρες προ της 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ένα δεύτερο εξατομικευμένο ηλεκτρονικό 

μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (URL), μέσω της οποίας ο 

εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία. 

Κάθε εκλογέας, μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί 

στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποια από τα ως άνω 

μηνύματα ή κάποια από τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές. 

6. Την καθορισμένη ημέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την 

ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού 

μηνύματος μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου, η οποία αποτελεί μοναδικό 

κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία. Σε περίπτωση που ο/η 

ψηφοφόρος καταχωρίσει την ψήφο του περισσότερες από μία φορές, λαμβάνεται υπόψη η 

τελευταία ψήφος και ισχύει η αντίστοιχη ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. 

7. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παραδίδονται την ίδια ημέρα στο Τμήμα Μελών 

Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή/και αντικειμενικής 

αδυναμίας τεχνικής ή άλλης, διαπιστώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η αδυναμία να 

πραγματοποιηθεί ή να περατωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αναβάλλεται 

αιτιολογημένα από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό πλήρως 

ΑΔΑ: 67Ε6469Β7Δ-ΠΒΕ



αιτιολογημένο με το σύνολο των πραγματικών περιστατικών, το οποίο παραδίδεται 

υπογεγραμμένο από όλα τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στην στο Τμήμα Μελών 

Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Κατσής   
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