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Πάτρα, 07 Ιουλίου 2020

Αριθ. Πρωτ.:11

ΠΡΟΣ:

α) Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Θεωρητικών Μαθηματικών του Τμήματος
Μαθηματικών
β) Τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

ΕΝΤΑΥΘΑ

Η Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών
1.
2.

3·

4·

5·
6.

Αφού έλαβε υπόψη:
τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04-08-2017),
την αριθ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Θ. με θέμα:
«Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕ.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α'
114)»
την αριθ. 153348/Ζ1/2017 (ΦΕΚ Β' 3255/15-09-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων
οργάνων των ΑΕ.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 ΑΕ.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017»
το άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ
3899/Β 725-10-2019)
το άρθρο 98του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ ιιι/Α' /12-06-2020)
Την με ΑΠ. 1040/20582/29-06-2020 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη

Διευθυντών στους Τομείς του Τμήματος Μαθηματικών
Αποφασίζει
Ορίζει (κατόπιν κληρώσεως) τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή
της ψηφοφορίας για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Θεωρητικών
Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ;
ι. Δη μήτριος Γεωργίου, Καθηγητής
2. Ιωάννα Μαμωνά - ϋο'ννηδ, Καθηγήτρια
3· Σοφία Ζαφειρίδου, Αναπλη ρώτρια Καθηγήτρια

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Παύλος Τζερμιάς, Καθηγητής

2. Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Καθηγητής
3· Γεώργιος Ελευθεράκης, Επίκουρος Καθηγητής
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Για την ανάδειξη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής θα
διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των τακτικών μελών της.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα:
με τις διατάξεις του άρθρου 6
παρ. 1.2 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, «Τα
όργανα διενέργειας εκλογών οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορούν, για την αποτελεσματικότερη και
ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, να εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλα μέλη του
προσωπικού του Τομέα, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της
ψηφοφορίας. Επίσης τα όργανα διενέργειας εκλογών είναι αρμόδια να επιλύουν
οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των διαδικασιών, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις του παρόντος και τις τηρούμενες πρακτικές των
εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος».
παρ. 1.3 «Τα όργανα διενέργειας εκλογών για τη διενέργεια των εκλογών χρησιμοποιούν
σφραγίδα, η οποία τους παραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον/την Πρόεδρο του
Τμήματος».
παρ.2.3 «Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, τα όργανα διενέργειας εκλογών
εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας,
καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, και ανακη ρύσσει
τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή τους.
Με επιμέλεια του οργάνου διενέργειας των εκλογών αναρτάται στην κεντρική
ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος ο πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών Τομέων».
Επισυνάπτονται για να ληφθούν υπόψη από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:
ί. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/Β' /25-10-2019
από άρθρο 5 έως άρθρο 6),
ίί. 0 Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ ιΐ4/Α/θ4-θ8-2θΐ7, άρθρο 27),
ίίί. Η Υπουργική Απόφαση αριθ. 153348/Ζι (ΦΕΚ 3255/Β' /15-09-2017) καθώς και
ίν. Ο Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ ιιι/Α' /12-06-2020, άρθρο 98),
προκειμένου να διευκολυνθούν για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή

στον οικείο Τομέα.
Η Γραμματεία του Τμήματος παρακαλείται να μεριμνήσει, σε συνεργασία με την
εφορευτική επιτροπή, για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων τα οποία μαζί με τα λευκά
ψηφοδέλτια, τους εκλογικούς φακέλους καθώς και τους οριστικοποιημένους εκλογικούς
καταλόγους θα παραδώσει στην οικεία εφορευτική επιτροπή.

•όεδρος του Τμήματος Μαθηματικών

ιια Χρυσή Κοκολογιαννάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

► Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
► Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Δικτύων, ΤμήμαΣυντήρησης
και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

