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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. 

Αριθ. 1/9/10/2017 

 

                 Η πενταμελής  Κ.Ε.Ε. διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την 

ανάδειξη του Πρύτανη και των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του οικείου Πανεπιστημίου, 

η οποία ορίστηκε με την απόφαση του Πρύτανη, καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου 

(Α.Π.:6214/5/10/2017) συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο παλιό (κάτω) κτίριο της Σχολής Οικονομίας, 

Διοίκησης και Πληροφορικής με μοναδικό θέμα: 

 Εξέταση εκλογιμότητας και ανακήρυξη υποψήφιων Πρυτάνεων και 

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 του ν. 4485/2017. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Κ.Ε.Ε. διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την 

ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του οικείου Πανεπιστημίου έχοντας 

λάβει υπ’ όψιν:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 «Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – 

ΚΕΦ. Δ΄) και της παρ. 14 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις»,  
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2. τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων» του ν. 

4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9, 10 και 24 του άρθρου 34 του Ν. 

4115/2013 (ΦΕΚ Α΄24), της παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του Ν. 4386/2016 

(ΦΕΚ Α΄83), της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), της 

περ. β του άρθρου 88 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) με την οποία 

καταργούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24, 

3. την υπ΄ αρ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) εγκύκλιο του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ζητήματα 

οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

Α΄114)», 

4. την υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργική Απόφαση, με 

θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 

μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης 

εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών 

υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την 

πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτής, 

5. την προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με απόφαση του Πρύτανη του οικείου 

Πανεπιστημίου (Α.Π.: 4874 της 31/8/2017), 

6. την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: 

«Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής της εκλογικής διαδικασίας για την 

ανάδειξη του Πρύτανη, Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», με Α.Π.: 

6214 της 5/10/2017, 

7. το έγγραφο του Πρύτανη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με το 

οποίο διαβιβάστηκαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη και των 

Αντιπρυτάνεων του οικείου Πανεπιστημίου, με Α.Π.: 6308 της 9/10/2017, 

8. τις σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως 

ορίζονται στην προκήρυξη εκλογών (Α. Π. 4874 της 31/08/2017), 

9.  το γεγονός ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα όλες οι αιτήσεις υποψηφιότητας και 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας σε όλες τις 

υποψηφιότητες,  
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αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Ανακηρύσσονται οι κάτωθι ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη και των 

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κατά αλφαβητική σειρά), για τις 

εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 2017, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4485/2017, 

ειδικότερα του άρθρου 15, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα 

εκλογιμότητας, καθώς και δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα και δεν τελούν σε αναστολή 

άσκησης των καθηκόντων τους κατά το άρθρο 24 του ν. 4009/2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει:  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ 

                                   
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
2 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

                     
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ 
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΒΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
6 ΣΟΦΙΑ ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
8 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
9 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 

 
Β. Οι ενστάσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων - 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 της υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-

2017 Υ.Α.- υποβάλλονται ενώπιον της Κ.Ε.Ε., που αποτελεί το αρμόδιο όργανο 

διενέργειας των εκλογών, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή 

της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα 

σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα 

των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του ιδρύματος, μέσα στην ίδια 

προθεσμία.  
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Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα μέλη 

Καθηγητής Ανδρέας Μαράς                                    Καθηγητής Αλέξιος Σαββίδης 

                                                                                 Καθηγήτρια Αγγελική Μπουριέλ 

                                                                                 Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος 

(Το πέμπτο μέλος της Κ.Ε.Ε. καθηγητής Αθανάσιος Μπλέσιος δεν παρευρέθηκε, αν 

και εκκλήθηκε να παρευρεθεί.) 


