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ΠΡΟΣ : - Τους Καθηγητές, Αναπληρωτές
Καθηγητές,
Επίκουρους Καθηγητές
και Λέκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών
(με τη φροντίδα των αντίστοιχων
Γραμματειών των Τμημάτων)
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΚΟΙΝ: - Νομική Υπηρεσία
- Κοσμήτορες Σχολών
- Προέδρους Τμημάτων
- Γραμματείες Κοσμητειών Σχολών
- Γραμματείες Τμημάτων
- Αναφερόμενους στο παρόν
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Πατρών»
ΣΧΕΤ.: α) Τα αριθ. 16384/4.10.2012, 17110/12.10.2012 και 17108/12.10.2012 έγγραφά
μας.
Σας γνωρίζουμε, ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο στην αριθ. 1062/16.10.2012
συνεδρίασή του όρισε, κατόπιν κλήρωσης, μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς
καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1 της αριθ.
Φ.122.1/311/125673α/Β2/4.11.2011 Υπουργικής Απόφασης, ως μέλη της τριμελούς
εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των
εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, τους παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ιορδανίδου Άννα
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
2. Λεοτσινίδης Μιχαήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
3. Αίσωπος Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Πολύζος Δημοσθένης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών
2. Βαφέας Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Γενικού Τμήματος
3. Καραμάνος Νικόλαος Καθηγητής Τμήματος Χημείας
Επίσης για την υποβοήθηση του έργου της εφορευτικής επιτροπής, σε θέματα
πληροφορικής, το Πρυτανικό Συμβούλιο όρισε τους παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κουφοπαύλου Οδυσσέας, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών

2. Ζαρολιάγκης Χρήστος,

Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ψαράκης Εμμανουήλ,

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής
2. Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής
Γραμματέας της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται ο κ. Φώτιος Παπαθανασόπουλος,
υπάλληλος ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή την κα
Ευγενία Πολυχρονοπούλου, υπάλληλο ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
Για την ανάδειξη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής θα διεξαχθεί, σύμφωνα
με τις παραπάνω διατάξεις, κλήρωση μεταξύ των μελών της.
Σε περίπτωση που η εκλογική διαδικασία της 22ας Οκτωβρίου 2012 αποβεί άγονη,
οι εκλογές θα επαναληφθούν την Τετάρτη 24.10.2012 με την ίδια εφορευτική επιτροπή, τις
ίδιες ώρες (από 9.00 έως 17.00) και στην ίδια αίθουσα ΚΔ (Σεμιναρίων-Συλλόγων) στο
ισόγειο Α΄ Κτιρίου δίπλα από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.
Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας (με κάλπη) εφαρμόζονται αναλογικά η
Υ.Α. Φ.122.1/311/125673α/Β2/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2503), προσαρμοσμένη στην κείμενη
νομοθεσία (Ν. 4009/2011), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012, καθώς και οι
διατάξεις της Υ.Α. Φ.122.1/309/125673/Β2/2.11.2011 «Εφαρμογή του συστήματος
ταξινομικής ψήφου».
Ειδικότερα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται στην εφορευτική
επιτροπή, να διορίσει πριν από την ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή
του, από τους Καθηγητές και τα μέλη του λοιπού προσωπικού του οικείου ΑΕΙ. Οι
υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να
παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της
ψηφοφορίας. Επίσης οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι, οι αναπληρωτές τους, καθώς και
κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος δικαιούνται
να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις.
Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:
α) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά τη
διεξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων
υποψηφίων και
β) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή
των ψήφων.
Οι ενστάσεις θα υποβληθούν στην εφορευτική επιτροπή.
Οι εκλογείς θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, κατά την ψηφοφορία, την αστυνομική
τους ταυτότητα, ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί, με ευθύνη της Διεύθυνσης Δικτύων και
Μηχανοργάνωσης, στους παρακάτω ιστοτόπους:
α) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
β) της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και
γ) του Πανεπιστημίου Πατρών
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ α/α
ΑΝΝΑ Ε. ΡΟΥΣΣΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
- Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

