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του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  

 ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π) ΚΑΙ  

ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ)  

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου (ΦΕΚ 102/5.5.2003 τ. Α’) 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α ́ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων» όπως ισχύουν 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 16, της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 17, της 

περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύουν 

4. την με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β΄/15-09-17) 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)», 

5. την με αρ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13-11-17) Υπουργική 

Απόφαση «Τροποποίηση της με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚΒ΄3255) 

Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών 

διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 
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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)» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 10 «Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., 

Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων», 

6. την παράγραφο 2 του άρθρου 10 της ΥΑ 191014/Ζ1/7.11.2017 

(ΦΕΚ3969/13.11.2017 τ. Β΄) 

7. την αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2358/03.06.2021) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των 

μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των 

μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, 

στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των 

επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.», 

8. την με αριθ. 5665/28.07.2021 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εκλογή του Καθηγητή κ. 

Δημητρίου - Επαμεινώνδα Βενιέρη ως Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2023 (ΦΕΚ 

711/30-08-2021, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), 

9. το γεγονός ότι στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

υπηρετούν τέσσερα (4) μέλη ΕΔΙΠ και δύο (2) μέλη ΕΕΠ, εκ των οποίων ο κ. 

Π. Θεοδωρικάκος βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων 

10. τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) με θέμα «Διεξαγωγή 

εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 4790/2021 (Α’ 48), 

11. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τ. Α΄) 

¨Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (ως 

εκπρόσωπος Ε.Ε.Π., δεδομένου ότι ο κ. Π. Θεοδωρικάκος βρίσκεται σε αναστολή, 

ορίζεται η κ. Αθανασία Σπυροπούλου, χωρίς εκλογή). και των αναπληρωτών τους 

στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 

31.08.2023. 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα 

Δευτέρα από ώρα 10:00 έως 12:00. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και η 

εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της 

ανώνυμης εταιρίας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο 

Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). 



Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, με την ίδια 

εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία 

 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ. 

και των αναπληρωτών τους, έχουν αντίστοιχα όλα τα μέλη προσωπικού των 

παραπάνω κατηγοριών που υπηρετούν στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια τα μέλη που αποχωρούν από την 

υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 

προκηρυσσόμενης θέσης ή τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την 17η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 14:00, με αίτηση των ενδιαφερομένων αυτοπροσώπως ή επιστολικά ή 

ηλεκτρονικά (douka@uop.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος και πρωτοκολλώνται 

ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Υποδείγματα των αιτήσεων 

υποψηφιότητας επισυνάπτονται στην παρούσα προκήρυξη ως Παράρτημα 1.  

 

Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας κατατίθεται και 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του 

υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν 

από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Οι 

παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, 

υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή μέσω της Γραμματείας του Τμήματος 

και από την οποία και πρωτοκολλώνται. 

 

Β. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 

Το σώμα εκλεκτόρων για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και των 

αναπληρωτών τους, απαρτίζεται από το σύνολο των μελών της οικείας 

κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

και το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους 

εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. 

 

Γ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει η τριμελής Εφορευτική 

Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του 

Προέδρου του Τμήματος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.  

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την 

υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα 

εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μελών Ε.ΔΙ.Π. 

και των αναπληρωτών τους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 

συγκρότησή της, ήτοι Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022. Με επιμέλεια της τριμελούς 
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εφορευτικής επιτροπής αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. Η τριμελής εφορευτική επιτροπή οφείλει να 

διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των 

μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή 

διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε 

ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, να συντάξει και να υπογράψει το 

τελικό πρακτικό εκλογής και να το υποβάλει στον Κοσμήτορα για την έκδοση της 

σχετικής διαπιστωτικής πράξης και τη γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα. 

Εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων. 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 30η Αυγούστου 

20221, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 

επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 31η Αυγούστου 

2022, ημέρα Τετάρτη, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη 

σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται 

κλήρωση ενώπιον της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Εάν υπάρχει ένας μόνο 

υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των 

έγκυρων ψήφων. 

Αν δεν εκλεγούν εκπρόσωποι, τα παραπάνω συλλογικά όργανα θα 

συγκροτηθούν χωρίς εκπροσώπους μελών Ε.ΔΙ.Π..  

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

θα οριστεί από την τριμελή εφορευτική επιτροπή. 

Η παρούσα προκήρυξη - πρόσκληση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 

στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος και να 

κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

 

         Δημήτρης Βενιέρης 

                Καθηγητής 

 

 

Κοινοποίηση: 

 Γραμματεία Συγκλήτου 

 Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Κοσμητεία Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

  



Παράρτημα 1 

 

 

Προς: τον Πρόεδρο  

του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: 

ΒΑΘΜΙΔΑ: 

EMAIL: 

  

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για τη θέση του 

εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος. 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από 

τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας. 

 

Κόρινθος,.. ..../…./2022 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

                                           (Υπογραφή) 

 


