ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο
ΑΔΑ: ΨΠΙ3469Β7Θ-73Η
Πάτρα 29/06/2020
Αριθμ. Πρωτ: 68/20578

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κοσμήτορας
Καθηγητής κ. Β. Βουτσινάς
Τηλ: 2610 969663
Fax: 2610 997245
Email: badean@upatras.gr

ΠΡΟΣ: Τους Προέδρους των Τμημάτων
 Οικονομικών Επιστημών,
 Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων
ΚΟΙΝ: Τις Γραμματείες των ανωτέρω Τμημάτων
(με την παράκληση για άμεση προώθηση
της παρούσας προκήρυξης σε όλα τα
μέλη Δ.Ε.Π. και την ανάρτησή της στον
διαδικτυακό τόπο των Τμημάτων)

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 820/32977/02-11-2017 διαπιστωτική πράξη περί εκλογής Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,
2. την υπ’ αριθ. 372/19479/19-06-2018 διαπιστωτική πράξη περί εκλογής Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,
3. την υπ’ αριθ. 378/19584/20-06-2018 διαπιστωτική πράξη περί εκλογής Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων,
4. την αριθ. πρωτ. 555/19227/18-06-2018 (αρ. πρωτ. Κοσμ. ΣΟΕΔΕ 32/11-07-2018) απόφαση
της Γραμματείας Συγκλήτου, περί ορισμού Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων,
5. τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 11 του άρθ. 19, του άρθ. 23 και του άρθ. 84 του Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
6. τις διατάξεις των παρ. 6 α και β, του άρθ. 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 140/03-08-2018, τ. Α’)
7. τις διατάξεις των αρθ. 5 και 6 του Εσωτερικού Κανονισμού (ΦΕΚ 3899/25-10-2019, τ. Β’)
8. τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-05-2020, τ. Α’)
9. τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-06-2020, τ. Α’)
10. τις διατάξεις της Υ.Α. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/22-06-2020, τ. Β’) «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.».
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Αποφασίζει
την προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη νέων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των
Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, η θητεία των οποίων λήγει στις 31-08-2020. Ως ημερομηνία
διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 29-07-2020, ημέρα Τετάρτη από ώρα 09:00 π.μ.
έως 13:00 μ.μ..
Σύμφωνα με την παρ. 2, του αρθ. 97 του Ν. 4692/2020, «Η ψηφοφορία για την εκλογή
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται
αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα». Η ηλεκτρονική
ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του
Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).
Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, ήτοι την 30-07-2020, ημέρα Πέμπτη από ώρα 09:00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Σε περίπτωση νέας
άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε
εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων,
ήτοι την 31-07-2020, ημέρα Παρασκευή από ώρα 09:00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Εάν υπάρχει ένας
μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων
ψήφων.
Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία
ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και
Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν
μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές
Προέδρους.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης
βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή του οικείου Τμήματος, για θητεία δύο (2) ετών, ήτοι
από την 01/09/2020 έως 31/08/2022. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων
μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο
Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του
Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή.
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 θητείας. Ο
Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου
οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου,
Κλινικής ή Μουσείου.
Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση
ολοκλήρωσης δεύτερης συνεχόμενης θητείας, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν
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παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του
ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
Το σώμα εκλεκτόρων, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από
το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των Επίκουρων
Καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων και Λεκτόρων
Εφαρμογών του οικείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι
εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η
απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Το
εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους,
με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.
Το αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που έχει την ευθύνη παρακολούθησης και
διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, είναι η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με
ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, για καθένα από τα
παραπάνω αναφερόμενα Τμήματα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της
ψηφοφορίας και αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ήτοι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020.
Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος
ΔΕΠ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές
Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, ήτοι την Παρασκευή 24
Ιουλίου 2020 επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει
στον Πρύτανη, οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορεί, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη
διεξαγωγή της διαδικασίας, να εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του
Τμήματος/Ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της
ψηφοφορίας. Επίσης, είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την
εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οριζόμενα στην
ως άνω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και τις
τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.
Αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου
Τμήματος, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τους ενδιαφερόμενους, στη
Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής (badean@upatras.gr), έως την 20/07/2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ..
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, §2.4 του Εσωτερικού Κανονισμού, «Οι εκλογικοί κατάλογοι
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος καταρτίζονται με τη φροντίδα
της Γραμματείας του Τμήματος και εγκρίνονται από τον/την Πρόεδρο, περιλαμβάνουν το
ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, των εκλεκτόρων. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται
και οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών», ήτοι την
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020. Οι εκλογικοί κατάλογοι θα περιλαμβάνουν επίσης τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των εκλεκτόρων.
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Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη
σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων
αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή στην οποία απευθύνονται και ειδικές
διατάξεις προβλέπονται στο άρθρο 6, §7 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.
Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων: Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης
Επιχειρήσεων, και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, να
διαβιβάσουν εγκαίρως στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
Επιχειρήσεων, επικαιροποιημένους καταλόγους του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π., σε ηλεκτρονική
μορφή, προκειμένου να τα παραδώσει με τη σειρά της στις αρμόδιες τριμελείς Εφορευτικές
Επιτροπές, οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του Κοσμήτορα (παρ. 6, αρθ. 23 του Ν.
4485/2017) για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου των προαναφερόμενων Τμημάτων.
Τέλος, οι Γραμματείες των Τμημάτων παρακαλούνται να λάβουν μέριμνα για την κράτηση
της αίθουσας συνεδριάσεων τους κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
και να ενημερώσουν σχετικά την Κοσμητεία.

Ο Κοσμήτορας

Βασίλειος Βουτσινάς
Καθηγητής

Εσωτερική Διανομή
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
- Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
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