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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
Α.Δ.Α.:      ................. 

 

Πάτρα        30/06/2020 

 

Αρ. Πρωτ:  84/20805 

 
 

 

ΠΡΟΣ: Το Σώμα των εκλεκτόρων  

(Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές,  
Επίκουροι Καθηγητές (μόνιμοι και επί θητεία), υπηρετούντες Λέκτορες)  

των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών 

 
ΚΟΙΝ:  Γραμματείες Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών  

             (με την παράκληση για άμεση προώθηση της παρούσας σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και 

την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο εκάστου Τμήματος). 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  
1. Την αριθ. 824/32996 απόφαση (η οποία περιέχονται στο αριθ. 582/15-11-2017 ΦΕΚ) για 

την εκλογή της Καθηγήτριας κας Χρυσής Κοκολογιαννάκη, ως Προέδρου στο Τμήμα 

Μαθηματικών, 
2. Την αριθ. 844/33008 απόφαση (η οποία περιέχεται στο αριθ. 612/23-11-2017 ΦΕΚ) για 

τον ορισμό του Καθηγητή κ. Βασίλειου Αναστασόπουλου, ως Προέδρου στο Τμήμα 

Φυσικής, έπειτα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η 

οποία ελήφθη στην 127/31.10.2017 συνεδρίασή της, 
3. Την αριθ. 822/32978 απόφαση (η οποία περιέχεται στο αριθ. 613/23-11-2017 ΦΕΚ) για 

την εκλογή του Καθηγητή κ. Γεωργίου Μπόκια, ως Προέδρου του Τμήματος Χημείας,  

4. Την αριθ. 887/34777 απόφαση (η οποία περιέχεται στο αριθ. 640/4-12-2017 ΦΕΚ) και τη 
σχετική διόρθωση σφάλματος που περιείχε η ανωτέρω απόφαση, το οποίο 

αποκαταστάθηκε στο ΦΕΚ 670/12-12-2017, σχετικά με τον διορισμό του Καθηγητή κ. 

Αβραάμ Ζεληλίδη, ως Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας, 
5. Την αριθ. 826/32993 απόφαση (η οποία περιέχονται στο αριθ. 582/15-11-2017 ΦΕΚ) για 

την εκλογή του Καθηγητή κ. Σωτηρίου Μπασκούτα ως Προέδρου του Τμήματος 

Επιστήμης των Υλικών, 

6. Η αριθ. 824/32996 απόφαση (η οποία περιέχεται στο αριθ. 582/15-11-2017 ΦΕΚ) για την 
εκλογή του Καθηγητή κ. Παύλου Τζερμιά, ως Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα 

Μαθηματικών, 

7. Η αριθ. 844/33008 απόφαση (η οποία περιέχεται στο αριθ. 612/23-11-2017 ΦΕΚ) για τον 
ορισμό του Καθηγητή κ. Στυλιανού Κουρή, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Φυσικής, έπειτα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η 

οποία ελήφθη στην αρ. 127/31.10.2017 συνεδρίασή της, 
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8. Η αριθ. 822/32978 απόφαση (η οποία περιέχεται στο αριθ. 613/23-11-2017 ΦΕΚ) για την 

εκλογή του Καθηγητή κ. Θεόδωρου Τσεγενίδη, ως Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος 
Χημείας,  

9. Η αριθ. 960/40178 απόφαση (η οποία περιέχεται στο αριθ. 730/29-12-2018 ΦΕΚ) για τον 

ορισμό του Καθηγητή κ. Νικολάου Λαμπράκη, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Γεωλογίας, έπειτα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η 
οποία ελήφθη στην αρ. 128/19-12-2017 συνεδρίασή της, 

10. Η αριθ. 826/32993 απόφαση (η οποία περιέχεται στο αριθ. 582/15-11-2017 ΦΕΚ) για την 

εκλογή του Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Πασπαλάκη ως Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, 

11. τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 11 του άρθ. 19, του άρθ. 23 και του άρθ. 84 του Ν. 

4485/2017, 
12. Η αριθ. 353/18000 απόφαση (η οποία περιέχεται στο αριθ. 345/20-06-2018 ΦΕΚ,                   

τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) για την  εκλογή του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Κατσώρη, ως Προέδρου του 

Τμήματος Βιολογίας, 

13. Η αριθ. 381/19783 απόφαση (η οποία περιέχεται στο αριθ. 378/03-07-2018 ΦΕΚ,                    
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) για τον ορισμό του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Κουτσικόπουλου, ως 

Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας, έπειτα από σχετική απόφαση της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ελήφθη στην αρ. 136/14-06-2018 
συνεδρίασή της,  

14. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθ. 72 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 4690/30-05-2020, τ. Α΄), 

15. τις διατάξεις του άρθ. 97 του Ν. 4692/2020 ΦΕΚ 111/12-06-2020, τ. Α΄), 
16. τις διατάξεις της παρ. 6α, του άρθ. 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 140/3-8-2018, τ. Α΄), 

17. τις διατάξεις των άρθ. 5 και 6 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών 

(ΦΕΚ 3899/25-10-2019, τ. Β )́ & 

18. Την αριθ. 77561/Ζ1 απόφαση, η οποία περιέχεται Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«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 του Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/22-06-2020)  

 

 

Αποφασίζει 
την προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των 

Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Επιστήμης των 

Υλικών, η θητεία των οποίων λήγει στις 31-08-2020.  

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 03-08-2020, ημέρα Δευτέρα από 

ώρα 09:00 έως 13:00. 

Διεξαγωγή ψηφοφορίας 
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/δηλώνουν την προτίμησή τους 

για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους 
Αναπληρωτές Προέδρους.  

Σύμφωνα με την παρ. 7, του αρθ. 23 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 

άρθ. 97 του Ν. 4692/2020, «η ψηφοφορία 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 επόμενη εργάσιμη ημέρα».  

Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι 
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 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 04-08-2020, ημέρα 

Τρίτη κατά την ίδια ώρα). Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 
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επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα (ήτοι την 05-08-2020, ημέρα Τετάρτη 

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). 

Υποψηφιότητες - ασυμβίβαστο 
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. 

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση 

ολοκλήρωσης δεύτερης συνεχόμενης θητείας, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν 

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. 

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. 

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. 

Σώμα εκλεκτόρων 

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

από το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των 

Επίκουρων Καθηγητών μονίμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων 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 (παρ. 1, άρθ. 
97, Ν. 4692/2020). 

Υποβολή υποψηφιοτήτων 

Αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου 

Τμήματος,  υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών (κτίριο κεντρικής Βιβλιοθήκης, είσοδος από την πλευρά της γέφυρας 

Ρίου-Αντιρρίου, 3ος όροφος, αρμόδια κα Ειρήνη Μπουσίου τηλ: 2610 969638, 2610 969639), 

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nsdean@upatras.gr, έως την 24-07-2020, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 13.00. 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή - Ανακήρυξη υποψηφίων – Εκλογικοί Κατάλογοι 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχουν τριμελείς Κεντρικές Εφορευτικές 
Επιτροπές με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Κοσμήτορα 

(παρ.6, αρθ. 23 του Ν. 4485/2017), τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 

της ψηφοφορίας και αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ εκάστου Τμήματος. Πρόεδρος της 

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. Κάθε 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, 

εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές 

Προέδρους, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει το 
αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Βάσει των διατάξεων του άρθ. 6, παρ. 2,4 του Ν. 3899/25-10-2019 «οι εκλογικοί κατάλογοι 
καταρτίζονται και οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της διεξαγωγής των 

εκλογών»... «...Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη α) Προέδρου και Αναπληρωτή 

mailto:nsdean@upatras.gr
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Προέδρου Τμήματος... οι οποίοι καταρτίζονται με την φροντίδα της Γραμματείας του Τμήματος 

και εγκρίνονται από τον/την Πρόεδρο..., περιλαμβάνουν  το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική 
σειρά, των κατά περίπτωση εκλεκτόρων». Για τις ανάγκες όμως της παρούσας διαδικασίας,  οι 

Γραμματείες των Τμημάτων παρακαλούνται, πέραν των ανωτέρω, να συμπεριλάβουν στους 

εκλογικούς τους καταλόγους τη βαθμίδα, καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

εκλεκτόρων, προκειμένου αυτοί να παραδοθούν έγκαιρα (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα της ψηφοφορίας) στην αρμόδια τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (παρ. 

1α, άρθ. 2, Ν. 2481/2020). 

Ενστάσεις 
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. Ειδικές 
διατάξεις προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ. 7 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ 

Β’  3899/25.10.2019). 

Τέλος, για τις ανάγκες υποβοήθησης της διαδικασίας, παρακαλούνται τα Τμήματα για την 

κράτηση της αίθουσας συνεδριάσεων τους κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εκλογικής 
διαδικασίας και την ενημέρωση της Κοσμητείας. 

 

Με εκτίμηση 
Ο Κοσμήτορας 

Γεώργιος Παπαθεοδώρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο Πρυτάνεως 

- Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων 

- Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών & Διοικητικών Υποθέσεων 

- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων 

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

- Γραμματεία Πρύτανη 
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