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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηλ.: 2610 996735
Email: eutuxia@math.upatras.gr
Πάτρα, 26 Μαΐου 2022

Προς:
• Διευθυντές Τομέων Τμήματος Μαθηματικών
• Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μαθηματικών
• Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών
• Επίκουρους Καθηγητές (μόνιμους και επί θητεία) του Τμήματος Μαθηματικών
ΕΝΤΑΥΘΑ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
1. του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04.08.2017), «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
2. του άρθρου 98 του Ν. 4692 (ΦΕΚ 111/Α΄/12.06.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες
διατάξεις»
3. του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03.08.2021), «Αναβάθμιση του σχολείου,
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
4. τις διατάξεις των παραγράφων 6α και 6β του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ
Α΄142/03.08.2018)
5. της υπ’αριθ.147084/Ζ1/19.11.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5364/19.11.2021/τ. Β΄)
«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»
6. του Εσωτερικού Κανονισμού του Παν/μίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019 τ. Β΄)
Αποφασίζει
την προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη νέων Διευθυντών στους Τομείς:
1.
2.
3.
4.

Θεωρητικών Μαθηματικών,
Εφαρμοσμένης Ανάλυσης,
Στατιστικής – Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας και
Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής.
Η θητεία των νέων Διευθυντών αρχίζει από 01.09.2022 και λήγει στις 31.08.2023.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2022, ημέρα
Τετάρτη από ώρα 09:00 έως 13:00.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,
μέσω 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., (ΕΔΥΤΕ Α.Ε), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ.
147084/Ζ1/19.11.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5364/19.11.2021/τ. Β΄)

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη, ήτοι
Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 από ώρα 09:00 έως 13:00, μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν
την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση.
Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη
εργάσιμη, ήτοι Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 από ώρα 09:00 έως 13:00, οπότε εκλέγεται ο
υποψήφιος ο οποίος θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει
ένας μόνο υποψήφιος αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των
έγκυρων ψήφων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017
Παράγραφος 1
«α) Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου
του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.
β) Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.
γ) Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του.
Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
δ) Ο Διευθυντής Τομέα 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 και Μουσείου».
Παράγραφος 2
«Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου
Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Αν δεν τηρηθεί η
ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος
ή ο Κοσμήτορας, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος ή της Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή
της».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03.08.2021)
Παράγραφος 1
«Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όλες οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη μονομελών
οργάνων, εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα διοίκησης και συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών
μονάδων και λοιπών δομών διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω 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. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του του Εσωτερικού Κανονισμού του Παν/μίου
Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019 τ. Β΄)
Παράγραφος 1
1.1. ββ) Η εφορευτική επιτροπή συγκροτείται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την
ψηφοφορία (ήτοι μέχρι την 5η Ιουλίου 2022) με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για
την προκήρυξη των εκλογών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017
(Πρόεδρος Τμήματος), και αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα με
ισάριθμους αναπληρωτές.
Παράγραφος 2
2.2 Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή Τομέα, θα υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους, στον Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών μέσω της Γραμματείας,
προκειμένου να πρωτοκολλώνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους, σύμφωνα και
με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 153348/Ζ1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-09-2017), όπου οι υποψηφιότητες υποβάλλονται
στο όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα.
2.3 Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, η εφορευτική επιτροπή εξετάζει εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό

τους κωλύματα εκλογιμότητας, και ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από τη συγκρότησή της. Με επιμέλειά της αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του
Τμήματος ο πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών Τομέων.
2.4 Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται με τη φροντίδα της Γραμματείας του Τμήματος και
οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών από τον
Πρόεδρο.
2.6 Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν και περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο τα μέλη ΔΕΠ
που απουσιάζουν νομίμως από́ τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας (άδεια
επιστημονική, αναρρωτική, λοχείας ή κύησης κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι η απουσία τους δεν
συνεπάγεται την αναστολή́ ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
5.1 Η ψηφοφορία διεξάγεται σε ημερομηνία που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για
την προκήρυξη των εκλογών (Πρόεδρος) και σε ώρες και χώρο που ορίζει το όργανο διενέργειας
των εκλογών (εφορευτική επιτροπή). Η ανωτέρω απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή Τομέα, θα υποβάλλονται από
τους ενδιαφερόμενους, στον Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών μέσω της Γραμματείας
(mathsecr@upatras.gr), έως την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

O Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών

Καθηγητής Παύλος Τζερμιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Πρυτάνεως
Σχολή Θετικών Επιστημών
Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών & Διοικητικών Υποθέσεων
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραμματεία Πρύτανη

