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ΑΔΑ:        ΩΔ0Τ469Β7Θ-ΚΗΣ 

Πάτρα       19/12/2017 

Αρ. Πρωτ.  216/39018 

 
 

 

ΠΡΟΣ:   - Τον Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων  

                 του Πανεπιστημίου Πατρών.  

   Ενταύθα 

 
ΚΟΙΝ:   -  Τμήματα της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 

    (με την παράκληση για άμεση προώθηση  

    σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. 

    των ανωτέρω Τμημάτων και την ανάρτησή της  

    στο διαδικτυακό τόπο εκάστου Τμήματος) 

 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. την υπ’ αριθ. 139/19-3-2017 ΦΕΚ (t. Υ.Ο.Δ.Δ.) περί του διορισμού του Κοσμήτορα της Σχολής 

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. απόφ. 2853), 
2. τις διατάξεις των άρθ. 13, 15, 19 & 84, του Ν. 4485/2017,  

3. την υπ’ αρ. 3255/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών 

για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων 

μελών ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικών Υπαλλήλων και Φοιτητών στα Συλλογικά Όργανα των 

ΑΕΙ», καθώς και 

4. την αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Θ. με θέμα: «Ζητήματα οργάνων 

διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)». 

 

 

Αποφασίζει 

την προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, η θητεία του οποίου ξεκίνησε την 19-3-2014, σύμφωνα με 

τη αρ. 2853 απόφαση, η οποία περιέχεται στο υπ’ αριθ. 139/19-3-2017 ΦΕΚ (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 31/1/2018 ημέρα Τετάρτη από ώρα 09:00 

έως 13:00. Σύμφωνα με την παρ. 6, του αρθ. 19 του Ν. 4485/2017, «η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική 

και διεξάγεται με κάλπη σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή 

επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα».  

 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7, του άρθ. 19, του Ν. 4485/2017 και στην παρ. 8 

του άρθ. 15 του Ν. 4485/2017, αναλογικώς εφαρμοζόμενα για την περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, σε 
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περίπτωση που κανένας υποψήφιος Κοσμήτορας δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη διαδοχική 

εργάσιμη ημέρα ήτοι την 1/2/2018, ημέρα Πέμπτη από ώρα 09:00 έως 13:00. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή 

Αναπληρωτές, της οικείας Σχολής, για θητεία τριών (3) ετών, ήτοι από την 20/3/2018 έως 19/3//2021. 

Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, ο Κοσμήτορας της Σχολής ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των 
υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής. 

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 θέσης. 

Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.  

Αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης 

Επιχειρήσεων,  υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, στη Γραμματεία της 

Κοσμητείας της Σχολής (κτίριο Βιβλιοθήκης,  Βόρεια πλευρά, 3ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 

2610969639 και 38), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση badean@upatras.gr έως την 12/1/2018, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 13.00. 

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας και με καταληκτική ημερομηνία την 19/1/2018, ημέρα 

Παρασκευή, οι Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής, παρακαλούνται να αποστείλουν τους 

καταλόγους του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. (α΄ ομάδα εκλεκτόρων) και του συνόλου των μελών Ε.Ε.Π., 
Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (β΄ ομάδα εκλεκτόρων), στην αρμόδια Υπηρεσία για έγκριση, προκειμένου στη 

συνέχεια να παραδοθούν στην πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί με 

απόφαση του Κοσμήτορα (παρ. 5, άρθ. 19 του Ν. 4485/2017), για τη διεξαγωγή της εκλογικής 

διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Τέλος, οι Γραμματείες των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων και 

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο), παρακαλούνται 

να μεριμνήσουν για την κράτηση μιας (1) αίθουσας συνεδριάσεων, κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής 

της εκλογικής διαδικασίας και να ενημερώσουν σχετικά την Κοσμητεία της Σχολής. 

 

Ο Κοσμήτορας 

 
Δημήτριος Σκούρας 

Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Πρυτάνεως 

- Αναπληρωτή Πρυτάνεως  

Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων 
- Γραμματεία Πανεπιστημίου 

- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών  

& Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Προγραμματισμού & Δικτύων 

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Γραμματεία Πρύτανη 
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