
 

                    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

 

                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Τρίπολη, 17 Ιουλίου 2019 

                 Αριθ. Πρωτ.: 5848 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/07.05.2019, τ. Α΄) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και λοιπές διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6α ,β του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 142/03.08.2018, τ. Α΄) 

3. Τις διατάξεις των  άρθρων 23 και 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

114/04.08.2017, τ. Α΄) 

 4. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.09.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων «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)» (Φ.Ε.Κ. 

3255/15.9.2017, τ. Β΄), όπως ισχύει 

5. Την υπ’ αριθ 2867/31.05.2019 (Φ.Ε.Κ.1994/31.05.2019, τ. Β΄) Απόφαση του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019 του πάσης φύσεως 

προσωπικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος T.E.I. Δυτικής Ελλάδος, το οποίο 

καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38-42 του ν. 4610/2019 στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» 

 6. Την υπ’ αριθμ. 3/4-6-2019 Απόφαση της 153ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Ορισμός  προσωρινών Συνελεύσεων» των 

τμημάτων της Σχολής Μηχανικών, με την οποία ορίστηκαν οι προσωρινοί Πρόεδροι των 

τμημάτων αυτής. 
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8. Την υπ’ αριθ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (Φ.Ε.Κ. 647/06.12.2017 τ. ΥΟΔΔ) Διαπιστωτική Πράξη 

εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

προκειμένου για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του 

Αθανάσιου Κατσή του Κωνσταντίνου, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με θητεία τεσσάρων ετών, από 01-12-2017 έως 30-11-2021 

9. Την υπ’ αριθ. 8237/08.12.2017 (Φ.Ε.Κ. 4835/29.12.2017, τ. Β΄) Απόφαση «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός 

σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και καθορισμός τομέα ευθύνης και επιμέρους 

αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων».  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου  του  Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών  της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με 

έδρα την Πάτρα, με θητεία δύο ετών και συγκεκριμένα από 1-9-2019 μέχρι 31-8-2021. Ορίζει 

ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 28-8-2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρας 

09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στην αίθουσα του γραφείου του Προέδρου του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών   της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην 

Πάτρα. Σε περίπτωση που τυχόν χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα λάβει 

χώρα την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα 29-8-2019 ημέρα Πέμπτη  στον ίδιο χώρο και 

την ίδια ώρα (09:00-14:00).                                 

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με άμεση και μυστική ψηφοφορία με δύο κάλπες.                          

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος  εκλέγεται μέλος ΔΕΠ Καθηγητής πρώτης 

βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής, πλήρους απασχόλησης του τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών   της Σχολής Μηχανικών. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που 

αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη 

διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη 

συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν 

παρέλθουν δύο (2) χρόνια από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή 

του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.  

Η εκλογή του  Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία 

ψηφοδέλτια που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και 

Αναπληρωτών Προέδρων αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για 

έναν μόνον από τους υποψηφίους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψηφίους 

Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα στο όνομά τους. 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: 

α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και 

β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου τμήματος (δεύτερη 

ομάδα εκλεκτόρων).  Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων β΄ και γ’ της παραγράφου 3 του 

άρθρου 15 του Ν. 4485/17 (114 τ.Α΄.), ισχύουν και για την εκλογή Προέδρου και 

Αναπληρωτή  Προέδρου.   

Ο Πρόεδρος/Αναπλ.Πρόεδρος  του τμήματος  δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το 

αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις 

Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνον όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 

καταλόγους με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές, οι οποίοι καταρτίζονται και 

τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος εγκρίνονται από τον 
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Πρύτανη και οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των 

εκλογών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στον Πρύτανη  του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου   μέχρι και την 29-7-2019 και ώρα 12:00  αυτοπροσώπως ή 

μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 

Πρωτοκόλλου – Πάτρα. Με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται και πλήρες 

βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να 

παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η 

παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος εκλέγονται οι υποψήφιοι που 

συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται  

στο άρθρο 23 του Ν. 4485/2017. Αν κανείς από τους υποψηφίους  Προέδρους και 

Αναπληρωτές Προέδρους  δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, 

Πρόεδρος ή Αναπλ. Πρόεδρος, εκλέγεται αυτός  ο οποίος θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 

ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.  

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με Απόφαση του 

Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας 

και  αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού 

της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, 

ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους του τμήματος  

μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη 

διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

       Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

                 

   Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής  

                   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 

-Γραφείο Πρύτανη 

-Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων 

- Γραμματεία τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

-Προέδρους τμημάτων Σχολής Μηχανικών 

-Διεύθυνση Προσωπικού 

-Σχολή Μηχανικών  
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