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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 32, 40 και 485 του ν. 4957 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ.Α΄) 

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

2. Τις διατάξεις της παρ. 6α, του άρθ. 18 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 140/3.8.2018, τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12.6.2020, τ. Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021(ΦΕΚ 136/02.08.2021 τ. Α΄)
5. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 

3899/25.10.2019, τ.Β΄)
6. Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3255/15.9.2017) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση «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)»

7. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19.6.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
2481/22.6.2020, 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.»

8. Την υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16.11.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (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» 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΠΡΟΣ: Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
(Με την φροντίδα της Γραμματείας του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρμόδια:        Π. Ασπιώτη
Τηλ.:        2610 969074
Πληροφορίες: Ε. Καμπέρου
Τηλ.:        2610 969077
E-mail:           dioikmerimna@upatras.gr    
Ιστοσελίδα:    www.upatras.gr 
Ταχ. Δ/νση:    Πανεπιστημιούπολη, 26 504 Ρίο
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9. Την υπ’ αριθ. 4004/20.01.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 44) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πατρών περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του  
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

10. Την από 21.7.2022 παραίτηση του Βασιλειάδη Βασιλείου του Σπυρίδωνος, 
Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη θέση  του Προέδρου του  Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας και το υπ’ αριθ. 57514/22.7.2022 έγγραφο του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών περί αποδοχής αυτής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
734/18.08.2022, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. (ΑΔΑ: 6ΤΓ6469Β7Θ-9ΟΙ)

11. Την από 30.08.2022 παραίτηση της Σωτηρίας Αντωνοπούλου του Νικολάου 
Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας, από τη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και το υπ’ αριθ. 
64004/31.08.2022 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, περί αποδοχής 
αυτής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 840/14.09.2022, τεύχος ΥΟΔΔ (ΑΔΑ: 
6Ε84469Β7Θ-Ζ65)

Προκηρύσσει

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών για το υπόλοιπο της θητείας ήτοι έως την 31.08.2023. 

1. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών.  

2. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου: α) όσοι 
αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια 
της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) 
θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα 
άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις 
Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος 
σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, 
πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη 
ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η 
ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η 
αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

4. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του 
Καθηγητή, και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Στη 
συνεδρίαση της Συνέλευσης για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής δεν 
συμμετέχουν μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου. 
Αν ο υπηρετών Πρόεδρος είναι υποψήφιος, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού 
των μελών της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει στη Συνέλευση το αρχαιότερο μέλος 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος. Ως Πρόεδρος της 
τριμελούς εφορευτικής επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο 
συμμετέχει σε αυτή. Η εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες, 
εξετάζει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει 
εντός δύο (2) ημερών ενιαίο ψηφοδέλτιο, με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το 
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αξίωμα του Προέδρου (2) ενιαία ψηφοδέλτια, ένα (1) με όλα τα ονόματα των 
υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και ένα (1) με όλα τα ονόματα των 
υποψηφίων για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

5. Η εφορευτική επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, είναι αρμόδια να 
επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εκλογική διαδικασία σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, την υπ’ αριθ. 147084/Ζ1/16.11.2021 κοινή Υπουργική 
Απόφαση, ΦΕΚ Β’ 5364/19.11.2021 (άρθρο 2, παρ. 2) καθώς και τις τηρούμενες 
πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος, εξάγει τα αποτελέσματα της 
εκλογής και ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, αποστέλλοντας 
το αποτέλεσμα προς τον Πρύτανη  για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής.

6. Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη του Προέδρου Τμήματος απαρτίζεται από όλα 
τα υπηρετούντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και 
μερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρετούντων λεκτόρων. Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής στην 
εκλογική διαδικασία μόνο τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής 
καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται  19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη.  Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 08.00 έως τις 12:00. 

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που 
διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος 
με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου 
με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. 
Α.Ε.).

Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει 
ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση ή μεταξύ των υποψηφίων στη δεύτερη 
(2η) θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση, είτε 
καταλαμβάνουν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση, ήτοι την  20η Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Πέμπτη από τις 08.00 έως τις 12:00. Αν εξακολουθεί να υφίσταται ισοψηφία στη 
δεύτερη (2η) θέση διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψηφούν 
στη δεύτερη (2η) θέση, και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2) πρώτων.  Επί 
νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 21η Οκτωβρίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή από τις 08.00 έως τις 12:00,  οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη 
σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση 
ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.

Υποβολή υποψηφιοτήτων 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και 
Αρχείου (Κεντρικό Πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου Πατρών, με κοινοποίηση προς τη 
Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (deptsecr@upatras.gr) 
συμπληρώνοντας το σχετικό υπόδειγμα, έως και την 03η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14:00 με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (eprotocol@upatras.gr) ή επιστολικά, και πρωτοκολλούνται ώστε 
να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Με όμοια κατά τα ανωτέρω διαδικασία δύναται 
να υποβληθεί δήλωση παραίτησης υποψηφίου έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 
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Σώμα εκλεκτόρων - Εκλογικοί Κατάλογοι

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος, 
απαρτίζεται από το σύνολο των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας, πλήρους και μερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως βαθμίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων στο Τμήμα. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως 
του λόγου απουσίας. Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική 
διαδικασία μόνο τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή 
άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. 

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την 
ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Η Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας έχει την φροντίδα για την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων, οι 
οποίοι εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν 
το ονοματεπώνυμο (με αλφαβητική σειρά) των μελών Δ.Ε.Π, τη βαθμίδα  καθώς και τις 
διευθύνσεις ηλεκτρονικών  ταχυδρομείων μορφής xxxx@upatras.gr προκειμένου για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσα μέλη είναι 
εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.  

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλέκτορας 
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και β) ο/η υποψήφιος/α κατά την εκλογή αυτή, 
ο/η αντιπρόσωπος ή ο/η αναπληρωτής/ρια του. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον 
της εφορευτικής επιτροπής  έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η 
ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Εφορευτική επιτροπή στην 
οποία απευθύνονται. (Διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 7 ΦΕΚ Β’  3899/25.10.2019 Εσωτερικός  
Κανονισμός Πανεπιστημίου Πατρών).

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών, της 
Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.   
   

Ο Πρύτανης

Χρήστος Μπούρας

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Γραμματειών και Ακαδημαϊκών Δομών
- Διεύθυνση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Για την ανάρτησή της στο διαδικτυακό 
τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών) 
- Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Για την ανάρτησή της 
στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής)
- Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ( Για τη διαβίβασή της παρούσης στα μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του  Τμήματος)
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