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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 

& ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Γραμματεία  

Σχολής Θετικών Επιστημών  

Κοσμήτορας  

Καθηγητής Γεώργιος 

Παπαθεοδώρου 

Τηλ: 2610 969638, 2610 969688 

E-mail: nsdean@upatras.gr  

 

 

 

 

  

Προς: Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) 

           του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

 

Κοιν:  Καθηγητές (πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές, Επίκουρους) και υπηρετούντες    

Λέκτορες του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) 

 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. την υπ. αριθμ. 39561/25-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΨ8469Β7Θ-ΜΩ6) σχετική προκήρυξη 

εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων 

Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Επιστήμης των Υλικών της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1.9.2022 έως 

31.8.2024, 

2. τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, τευχ Α΄), 

3. τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 

3899/2019, τ. Β΄), 

4. τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (ΦEK 111, τ. A΄),  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

6. τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α΄136-2.8.2021), 

7. τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 147084/Ζ1, με τίτλο: 

«Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών 

διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων 

σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα» (ΦΕΚ 5364/19-11-2021, τ. Β΄),  

8. τον αρ. πρωτ. 41868/02-06-2022 εγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο του Τμ. 

Μαθηματικών, 

9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις: 

       Α. για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών: 

            α) αρ. πρωτ. 40704/31-05-2022 του κ. Παύλου Τζερμιά, Καθηγητή.  

Β. Για το αξίωμα του Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών: 

α)  αρ. πρωτ. 41286/01-06-2022 του κ. Κωνσταντίνου Πετρόπουλου, Αναπληρωτή 

Καθηγητή.  
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Αποφασίζει 

Α. ορίζει Όργανο Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του 

Ν. 4485/2017 και της παρ. 1
α
, άρθ. 2 της Κ.Υ.Α. με αριθ. 5364/2021 (τ. Β΄,), ήτοι τριμελή 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την 

ανάδειξη Προέδρου & Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών 

Επιστημών, ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά μέλη: 

1. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Καθηγητής 

2. Πιπερίγκου Βιολέττα, Επίκ. Καθηγήτρια, 

3. Καββαδίας Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής 

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Γράψα Θεοδούλα, Καθηγήτρια, 

2. Βλάχου Βάγια, Καθηγήτρια 

3. Ρόϊδος Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017, Πρόεδρος εκάστης 

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το ανώτερης βαθμίδας, αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, 

δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Καθηγητής του 

οικείου Τμήματος. 

 

Β. διαβιβάζει τον ανωτέρω εγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο και τις αιτήσεις των υποψηφίων 

Προέδρων και Αναπλ. Προέδρων στην οικεία Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου 

αυτή να εξετάσει την εκλογιμότητά τους ώστε να τους ανακηρύξει ως υποψήφιους, μέσα σε 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή τους, ήτοι έως την 08/06/2022 και να 

αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στο δίκτυο announcements ή στο tovima@upatras.gr. 

 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 

Τετάρτη 15/06/2022 από ώρα 09:00 έως 13:00. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η 

εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα (ήτοι την 16-06-2022, ημέρα 

Πέμπτη κατά την ίδια ώρα). Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 

επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα (ήτοι την 17/06/2022, ημέρα 

Παρασκευή κατά την ίδια ώρα), οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη 

σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός 

εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. (παρ. 3, 

άρθ. 97, Ν. 4692/2020). 

Με απόφασή του, το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε ορίζει τον Διαχειριστή της 

συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας με εξαίρεση την περίπτωση ανάδειξης των 

Διευθυντών των Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων, όπου Διαχειριστής είναι ο 

επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας.  

Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 

ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα 

αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr 

και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

egovgram@minedu.gov.gr, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ’. αρ. 

147084/Ζ1/16.11.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ  5364/τ.Β΄/19.11.2021). Επίσης 

καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη 

διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα 

ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε, τα 
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ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την 

Ε.Δ.Υ.Τ .Ε. Α.Ε. και το ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την 

προαναφερθείσα ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν 

το εκλογικό τους δικαίωμα. 

 

Η Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή: 

 τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής) 

το οποίο υποβάλλει στον Κοσμήτορα μαζί με όλο το φάκελο της διαδικασίας, 

προκειμένου να διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής 

Υποστήριξης της ΔΔΥ) για την έκδοση  Πρυτανικής διαπιστωτικής πράξης εκλογής η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  

 εξετάζει τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και αποφαίνεται αιτιολογημένα, 

 οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 

και 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. 

Όλα τα μέλη των Κ.Ε.Ε. θα πρέπει να μεριμνήσουν για την απόκτηση των ατομικών 

Κρυπτογραφικών Κλειδιών Ψηφοφορίας που είναι απαραίτητα για την διαδικασία και την 

έκδοση αποτελέσματος.   

Παρακαλείται το αρμόδιο προσωπικό του οικείου Τμήματος για την τεχνική υποστήριξη της 

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, και σε περίπτωση αδυναμίας ή έλλειψης αυτού, 

παρακαλείται για την συνδρομή της, ως σχετική υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών  του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις των διαχειριστών περιγράφονται αναλυτικά στην, υπ. 

αριθ. 147084/Ζ1/16.11.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ  5364/τ.Β΄/19.11.2021), 

«Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών 

διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων 

σχετικά με τη διεξαγωγή της  διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα». 

 

Ο Κοσμήτορας 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Παπαθεοδώρου 

 

Εσωτερική Διανομή: 

o Γραμματεία Πρυτανείας  

o Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων 

o Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών  & Διοικητικών Υποθέσεων 

o Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων 

o Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

o Διεύθυνση Γραμματειών & Ακαδημαϊκών Δομών 

o Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης 

o Προέδρο Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

o Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
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