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          Α.Π.:  985     

Προς:  Φοιτητές Τμήματος Οργάνωσης   και 

Διαχείρισης Αθλητισμού 

                         

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων  των 

φοιτητών  στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού  

Ο Κοσμή τορας τής Σχολή ς Επιστήμώ ν Ανθρώ πινής Κι νήσής και Ποιο τήτας Ζώή ς,    
έ χοντας υπ’ ο ψή: 

1. Τις διατάξέις του άρθρου 42, του άρθρου 29 και του άρθρου 76  του Ν. 
4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α’) 

2. Τήν μέ αριθ. 5662/28.07.2021 Διαπιστώτική Πράξή του Πρύτανή του 
Πανέπιστήμίου Πέλοποννήσου για τήν έκλογή του  ώς Κοσμήτορα τής 
Σχολής Επιστήμών Ανθρώπινής Κίνήσής και Ποιότήτας Ζώής μέ θήτέία από 
01.09.2021 έώς 31.08.2024 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Προκήρυ σσέι  έκλογέ ς  για  τήν  ανα δέιξή  έκπροσώ πών  τών  φοιτήτώ ν  του  
Τμή ματος  Οργα νώσής και Διαχέι ρισής Αθλήτισμου   μέ τους αναπλήρώτέ ς τους  στή  
Συνέ λέυσή  του  Τμή ματος,  μέ  έτή σια  θήτέι α  απο   τή  διαπι στώσή  τής  έκλογή ς 
τους, έ ώς 31.08.2023.  Αναλυτικα , ή ψήφοφορι α αφορα  τήν ανα δέιξή έκπροσώ πών  
ώς ακολου θώς: 

• Έναν έκπρο σώπο τών φοιτήτώ ν του 1ου κυ κλου σπουδώ ν, μέ τον 
αναπλήρώματικο  του. 

• Έναν έκπρο σώπο τών φοιτήτώ ν του 2ου κυ κλου σπουδώ ν, μέ τον 
αναπλήρώματικο  του. 

• Έναν έκπρο σώπο τών φοιτήτώ ν του 3ου κυ κλου σπουδώ ν, μέ τον 
αναπλήρώματικο  του. 

Η έκλογική  διαδικασι α θα διένέργήθέι  μέ ήλέκτρονική  ψή φο και θα 
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πραγματοποιήθέι  μέ σώ του  έιδικου   πλήροφοριακου   συστή ματος  «Ψήφιακή   
κα λπή  ΖΕΥΣ». Ως  ήμέρομήνι α  διέξαγώγή ς  τής  έκλογική ς διαδικασι ας ορι ζέται ή 
Παρασκευή  14  Οκτωβρίου  2022, μεταξύ 10:00 και 15:00. 

Υποψήφιοι 

Δικαι ώμα υποβολή ς υποψήφιο τήτας για τή θέ σή του έκπροσώ που τών φοιτήτώ ν 
στή Συνέ λέυσή του Τμή ματος έ χουν ο λοι οι φοιτήτέ ς τών προγραμμα τών σπουδώ ν 
πρώ του, δέυ τέρου και τρι του  κυ κλου, υπο  τήν πρου πο θέσή ο τι κατα  τή δια ρκέια 
τής θήτέι ας για τήν οποι α προκήρυ σσέται ή  θέ σή  δέν  υπέρβαι νουν  τήν  έλα χιστή  
δια ρκέια  του  προγρα μματος  σπουδώ ν  συ μφώνα  μέ  τήν  απο φασή ι δρυσή ς του. 
Ειδικα  οι υποψή φιοι διδα κτορές του Τμή ματος, έ χουν δικαι ώμα υποβολή ς  
υποψήφιο τήτας  υπο   τήν  πρου πο θέσή  ο τι  κατα   τή  δια ρκέια  τής  θήτέι ας  για  
τήν  οποι α  προκήρυ σσέται  ή  θέ σή  δέν  συμπλήρώ νέται  ή  έλα χιστή  δια ρκέια  τών  
τριώ ν  (3)  έτώ ν  απο   τήν  έγγραφή  τους. Οι υποψήφιο τήτές υποβα λλονται απο  
τους ένδιαφέρο μένους προς τή Γραμματέι α  του Τμή ματος, έως τη Δευτέρα  3 
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.  

Εκλέκτορες – δικαίωμα άσκησης εκλογικού δικαιώματος 

Το σώ μα τών έκλέκτο ρών για τήν ανα δέιξή τών έκπροσώ πών τών φοιτήτώ ν στή 
Συνέ λέυσή του  Τμή ματος απαρτι ζέται απο : (α) το συ νολο τών φοιτήτώ ν τών 
προγραμμα τών σπουδώ ν πρώ του  κυ κλου του Τμή ματος, που δέν έ χουν υπέρβέι  τήν 
ανώ τατή δια ρκέια φοι τήσής συ μφώνα μέ τήν  παρ.  1  του  α ρθρου  76  του Ν.  
4957/2022, (β)  το  συ νολο  τών  φοιτήτώ ν  τών Προγραμμα τών  
Μέταπτυχιακώ ν Σπουδώ ν (Π.Μ.Σ.) του Τμή ματος, που δέν έ χουν υπέρβέι  τήν 
έλα χιστή δια ρκέια  του  προγρα μματος  σπουδώ ν,  συ μφώνα  μέ  τήν  απο φασή 
ι δρυσή ς  του,  και (γ)  το  συ νολο  τών  υποψή φιών  διδακτο ρών  του  Τμή ματος  που  
δέν  έ χουν  συμπλήρώ σέι  τρι α  (3)  έ τή  απο   τήν  έγγραφή  τους.  

Εκλογική διαδικασία 

Η ψήφοφορι α για τήν ανα δέιξή τών έκπροσώ πών τών φοιτήτώ ν στή Συνέ λέυσή 
του Τμή ματος  έι ναι α μέσή και μυστική . Η έκλογική  διαδικασι α διέξα γέται 
αποκλέιστικα  ήλέκτρονικα  μέ σώ του  έιδικου  πλήροφοριακου   συστή ματος  μέ  τήν  
ονομασι α  «Ψήφιακή  Κα λπή  ΖΕΥΣ»  τής  ανώ νυμής  έταιρέι ας του Ελλήνικου  
Δήμοσι ου μέ τήν έπώνυμι α «Εθνικο  Δι κτυο Υποδομώ ν Τέχνολογι ας και  Έρέυνας  
Α.Ε.»  (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.  Α.Ε.).  Η  έκλογή   τών  έκπροσώ πών  πραγματοποιέι ται  απο   ένιαι ο  
ψήφοδέ λτιο που πέριλαμβα νέι το συ νολο τών υποψή φιών φοιτήτώ ν.  

Κα θέ έκλογέ ας δυ ναται να έπιλέ ξέι έ ώς δυ ο (2) υποψήφι ους απο  τους φοιτήτέ ς 
προγραμμα τών  σπουδώ ν πρώ του κυ κλου, έ ώς έ ναν (1) υποψή φιο για τον δέυ τέρο 
κυ κλο σπουδώ ν και για τον  τρι το  κυ κλο  σπουδώ ν.  Ως  έκπρο σώποι  έκλέ γονται  
αυτοι   που  έ λαβαν  τον  μέγαλυ τέρο  αριθμο   ψή φών έ ώς τή συμπλή ρώσή του 
αριθμου  τών έκλο γιμών θέ σέών και σέ κα θέ πέρι πτώσή έ νας  (1)  απο   κα θέ  κυ κλο  
σπουδώ ν,  έφο σον  έι χαν  υποβλήθέι   υποψήφιο τήτές  και  για  τους  τρέις  κυ κλους  
σπουδώ ν.  Αναπλήρώματικοι   έκπρο σώποι  έκλέ γονται  οι  λοιποι   υποψή φιοι  κατα   
τή  σέιρα  του αριθμου  τών ψή φών που έ λαβαν κατα  τήν έκλογική  διαδικασι α. Αν 
υπα ρχέι ισοψήφι α  μέταξυ  τών υποψήφι ών, διένέργέι ται ήλέκτρονική  κλή ρώσή 
μέταξυ  αυτώ ν που ισοψή φήσαν.  

Τήν  έυθυ νή  διέξαγώγή ς  τής  έκλογική ς  διαδικασι ας  έ χέι  τριμέλή ς  έφορέυτική   
έπιτροπή ,  μέ  ισα ριθμα αναπλήρώματικα  μέ λή, που αναδέικνυ ονται μέ έπιμέ λέια 
του Προέ δρου του Τμή ματος,  μέ σώ  ήλέκτρονική ς  κλή ρώσής  μέταξυ   του  συνο λου  

ΑΔΑ: 61ΚΒ469Β7Δ-Σ5Ε



τών  φοιτήτώ ν  που  απαρτι ζουν  το  έκλέκτορικο  σώ μα, απο  τήν οποι α έξαιρου νται 
ο σοι έ χουν υποβα λέι υποψήφιο τήτα για τή θέ σή  του  έκπροσώ που  τών  φοιτήτώ ν.  
Αν  τα  μέ λή  τής  έφορέυτική ς  έπιτροπή ς  που  κλήρώ θήκαν  αρνήθου ν ή  κώλυ ονται 
να ασκή σουν τα καθή κοντα  τους, ή διαδικασι α ορισμου  τής έφορέυτική ς  έπιτροπή ς 
έπαναλαμβα νέται.  

Η Εφορέυτική  Επιτροπή , αφου  τής παραδοθου ν οι αιτή σέις τών ένδιαφέρομέ νών, 
έξέτα ζέι τήν  έκλογιμο τήτα,  ανακήρυ σσέι  τους  υποψήφι ους  έκπροσώ πους,  
οργανώ νέι  και  έπιβλέ πέι  τή  διέξαγώγή  τής διαδικασι ας έκλογή ς στο 
πλήροφοριακο  συ στήμα ΖΕΥΣ, έκδι δέι το αποτέ λέσμα  και  το  υποβα λλέι  στον  
Κοσμή τορα τής Σχολή ς   
Η παρούσα προκήρυξή - πρόσκλήσή να αναρτήθέί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 
στήν ιστοσέλίδα του  Τμήματος και να κοινοποιήθέί  στους  φοιτήτές  και  τών  
τριών  κύκλών  σπουδών  του  Τμήματος  Οργάνώσής και Διαχέίρισής Αθλήτισμού.  
 
 

Ο Κοσμή τορας τής Σχολή ς  
 

 
Καθηγητής Αλεξόπουλος Παναγιώτης * 

 
 
 
 
*Η υπογραφή έχέι τέθέί στο πρώτότυπο, το οποίο βρίσκέται στο αρχέίο τής Γραμματέίας 
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