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Τρίπολη, 24-01-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 507 

 

 

Π Ρ Α Ξ Η 

 

ΘΕΜΑ: «Εκλογή εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και του αναπληρωτή του, για συμμετοχή στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Α΄114)». 

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Του Π.Δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 

102/5.5.2003 τ. Α'), 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 

διατάξεις», 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

4. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β΄ 3255) Υ.Α. «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)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Την με αριθμ. 191014/Ζ1/07.11.2017 (Β΄ 3969) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15‐09‐2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, 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 ιδίως το άρθρο 10 «Ανάδειξη 

εκπροσώπων Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & διοικητικών υπαλλήλων», της εν λόγω,  

6. Την με αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (Β΄2358) ΚΥΑ «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών 

ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων των Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π, διοικητικών και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ καθώς και στα συλλογικά 

όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους»,  

7. Την με αριθμ. 147084/Z1/16.11.2021 (Β΄5364) ΚΥΑ «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των ΑΕΙ-Ρύθμιση των 
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τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 

8. Τη με αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ 647), Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής 

του Κωνσταντίνου έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με πλήρη 

θητεία,  

9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια  και άλλες διατάξεις», όπως εξελίχθηκε διαχρονικά και ισχύει σήμερα με 

τις διατάξεις των άρθρων 75 ‐78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία τη Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024‐Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις» (Α΄184), καθώς και τις εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το εν λόγω 

θέμα, 

10. Την υπ΄ αριθμ. 9283/30.11.2021 (ΑΔΑ: 97ΔΦ469Β7Δ-Α67) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 

εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (μονίμων 

υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.) και του αναπληρωτή του, προκειμένου 

να συμμετέχουν στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

11. Τον ονομαστικό κατάλογο των εκλεκτόρων που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία των 

εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και του αναπληρωτή αυτού, ο οποίος καταρτίστηκε από την 

αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίθηκε από τον Πρύτανη με βάση το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 10047/21. 12.2021 έγγραφο, 

12. Τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιοτήτων του Αντώνιου Ποταμιάνου του Κωνσταντίνου 

(αριθμ. πρωτ. 10006/20.12.2021), της Ευαγγελίας Καραγεωργίου του Αθανασίου (αριθμ. πρωτ. 

10007/20.12.2021), της Σοφίας Σταυροπούλου του Δημητρίου (αριθμ. πρωτ. 10010/20.12.2021), 

Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος για την ανάδειξή τους για την θέση του εκπρόσωπου των 

Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Σύγκλητο του Ιδρύματος, με 

διετή θητεία, 

13.Την υπ΄ αριθμ. 156/11-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ0Φ1469Β7Δ-2ΘΚ ) απόφαση περί συγκρότησης τριμελούς 

Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης του εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στη 

Σύγκλητο του Ιδρύματος, κατ΄ άρθρο 13 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως ισχύει, 

14. Το γεγονός ότι με βάση το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 285/13.01.2022 πρακτικό η αρμόδια Εφορευτική 

Επιτροπή ανακήρυξε τους υποψήφιους για το αξίωμα του τακτικού και αναπληρωματικού 

εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, αφού έλαβε υπόψη της τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιοτήτων, και την 

ισχύουσα νομοθεσία, και με την αριθμ. 284/13.01.2022 απόφασή της όρισε το διαχειριστή του 

ειδικού πληροφοριακού συστήματος («ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ») – Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.-Α.Ε. για την 

διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ως άνω, 

15. Το με αριθμ. πρωτ. 451/20.01.2022 πρακτικό εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής με το οποίο 

αποφασίστηκε η επανάληψη των εκλογών στις 21.01.2022, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια 

εκλογική διαδικασία, διότι κανένας υποψήφιος για τη θέση εκπροσώπου των Διοικητικών 

Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δεν συγκέντρωσε την απόλυτη 

πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων, 

16. Το με αριθμ. πρωτ. 490/21.01.2022 πρακτικό επαναληπτικής εκλογής συνοδευόμενο με το 

αποτέλεσμα του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος «ΖΕΥΣ» Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.- Α.Ε., και τον πίνακα 

αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας που εξέδωσε η αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή 

διενέργειας των εκλογών, τα οποία εστάλησαν στον Πρύτανη του Ιδρύματος, και από τα οποία 

προκύπτει το αποτέλεσμα για την ανάδειξη του εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (τακτικού και αναπληρωματικού), προκειμένου να συμμετέχουν 

στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου, με διετή θητεία, 
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17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ 

 

Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 21ης Ιανουαρίου 2022, ανέδειξε από το Σώμα των 

εκλεκτόρων, τον εκπρόσωπο της κατηγορίας των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, και τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με διετή θητεία ως εξής: 

 

Α. Εκπρόσωπος των Διοικητικών Υπαλλήλων, εξελέγη η Ευαγγελία Καραγεωργίου του 

Αθανασίου, Μόνιμη Υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως τακτικό μέλος  

 

Β. Εκπρόσωπος των Διοικητικών Υπαλλήλων, εξελέγη η Σταυροπούλου Σοφία του Δημητρίου, 

Μόνιμη Υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αναπληρωματικό μέλος  

 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό της Εφορευτικής 

Επιτροπής διενέργειας των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων, ως άνω.  

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού μέλους αναπληρώνεται 

από τον κατά νόμο αναπληρωτή του. 

 

Η παρούσα πράξη να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να 

δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

 

 

 

   Ο Πρύτανης 

                                                                                                        του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

                                                                                                      Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

-Εκλεγέντες εκπροσώπους Διοικητικών Υπαλλήλων 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

-Γραμματεία Πρυτανείας 

-Γραμματεία Συγκλήτου 

-Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
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