
 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας 
Κοσμητεία 

 
Τρίπολη, 17 Ιουνίου 2022 

Α.Π.: 131/17.06.2022 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για τη 
διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 

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

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 125/27-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΒΒ469Β7Δ-ΣΡΑ) προκήρυξη εκλογών για 
την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 23 και 84 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τευχ. 
Α’), όπως ισχύουν 

3. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του 
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020 τευχ. Α’) όπως 
ισχύουν 

5. Την υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 
των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και 
των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481, τ. Β’) 

6. Τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1563/9-05-
2019Β’) 

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 147084/Ζ1/16.11.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ Β’ 5364/19.11.2021) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των ΑΕΙ- Ρύθμιση των 
τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

8. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 
3255/Β΄/15-9-2017) 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).», όπως τροποποιήθηκε με την 191014/Ζ1/7-11-
2017 (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017) Υπουργική Απόφαση, 

9. 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 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 

ΑΔΑ: 6ΣΕΓ469Β7Δ-ΑΝΗ



ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ 

Τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία 
νοείται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 
77561/Ζ1/22.06.2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’), προκειμένου για τη διενέργεια των εκλογών για την 
ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως: 
 
Α. Τακτικά μέλη 

1. Τσελίκας Νικόλαος (Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών), Πρόεδρος 

2. Γουάλλες Εμμανουήλ (Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών) 

3. Μοσχολιός Ιωάννης (Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών) 

 
Β. Αναπληρωματικά μέλη (κατ’ αντιστοιχία) 

1. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος (Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών), Αναπληρωτής πρόεδρος 

2. Αθανασιάδου Γεωργία (Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών) 

3. Πέππας Κωνσταντίνος (Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών) 

 
Οι εκλογές θα λάβουν χώρα την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη από 10:00 έως 15:00. Αν η 
ψηφοφορία επαναληφθεί, οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 125/27-05-2022 (ΑΔΑ: 
6ΠΒΒ469Β7Δ-ΣΡΑ) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. 
 
Με απόφασή της η Κ.Ε.Ε. ορίζει ένα μέλος της ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης. 
 
Η τριμελής Κ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Αφού της 
παραδοθούν από την Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας οι 
αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους 
Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, 
επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον 
Κοσμήτορα και στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η Κ.Ε.Ε., ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών, οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και 
ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως 
αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή 
διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα 
προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό 
πρακτικό εκλογής. 
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Αρμόδια υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη της Κ.Ε.Ε. ορίζεται η Διεύθυνση 
Πληροφορικής. 
 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
και του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με μέριμνα των διαχειριστών των 
οικείων ιστοσελίδων και να αποσταλεί στους σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των 
αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και 
των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 

 

Ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας 

 

 

Βασιλάκης Κωνσταντίνος 

Καθηγητής 

 

 

Εσωτερική διανομή 

1. Οριζόμενα μέλη κεντρικής εφορευτικής επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) 

2. Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές, 

μόνιμους και επί θητεία, καθώς και υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
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