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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Εκλογϊν για τθν ανάδειξθ Ρροζδρου και Αναπλθρωτι Ρροζδρου 
του Τμιματοσ Hλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν 

τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ». 
 

 

Ο ΚΟΜΗΣΟΡΑ 

ΣΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 92/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ 83) «Κδρυςθ Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ». 
2. Τισ διατάξεισ  του Ν.4610/2019 τ.Αϋ70/07.05.2019 «Συνζργειεσ Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ 
και λοιπζσ διατάξεισ» Κεφ. Γ’ άρκρα 13 ζωσ 22. 

3. Το υπ ϋ αρικμ 782/26-9-2019 τ.ΥΟΔΔ ΦΕΚ διοριςμοφ του Κοςμιτορα τθσ Ρολυτεχνικισ 
Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ. 

4. Τισ διατάξεισ των  άρκρων 11 και 23 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α 4-8-2017) «Οργάνωςθ 
και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ», 
όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 97  του Ν. 4692/2020 «Αναβάκμιςθ 
Σχολείου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 111/τ.Αϋ/12-06-2020)  

5. Τθν υπ ϋ αρικμ.77561/Η1/19.6.2020 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ « Διαδικαςία θλεκτρονικισ 
ψθφοφορίασ για τθν ανάδειξθ του Ρρφτανθ και Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελϊν 
οργάνων των ακαδθμαϊκϊν μονάδων των Α.Ε.Ι., κακϊσ και των Διευκυντϊν Κλινικϊν, 
Εργαςτθρίων και Μουςείων που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο ακαδθμαϊκϊν μονάδων των 
Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/τ.Βϋ/22.6.2020) 

6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.A 13-7-2010) «Ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
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διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 
διατάξεισ) κακϊσ και τθν κατ ‘εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςα υπ’ αρικμ. ΥΡΟΙΚ Δ6 11 
27865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαςθ. 

7. Τθν Ρράξθ- Απόφαςθ του Ρρφτανθ αρικμ.2937/24-11-2017 (ΦΕΚ619/24-11-2017) με τθν 
οποία διαπιςτϊκθκε θ εκλογι Ρροζδρου και Αναπλθρωτι Ρροζδρου του Τμιματοσ 
Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν (μετονομάςτθκε με τον Ν.4610/2019, ΦΕΚ 
70/Α/7-5-2019 ςε Τμιμα Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν & Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν 
Υπολογιςτϊν) τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, με διετι 
κθτεία, από 1-12-2017 ζωσ 30-11-2019, θ οποία και παρατάκθκε ζωσ και 31-8-2020 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. αϋ και βϋ  τθσ παρ.6 του άρκρου 18 του Ν.4559/2018. 

 
 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 
 
Τθν προκιρυξθ εκλογϊν για τθν ανάδειξθ Ρροζδρου και Αναπλθρωτι Ρροζδρου  του τμιματοσ 
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του 
Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ για κθτεία δυο (2) ετϊν, που αρχίηει τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2020 
και ολοκλθρϊνεται τθν 31θ Αυγοφςτου 2022. 

 
Θ ψθφοφορία είναι άμεςθ και μυςτικι και  κα διεξαχκεί με διαδικαςία θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ  
τθν 21θ Ιουλίου 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 09.00 πμ-14.00 μμ, με βάςθ τθν αρικμ.77561/Η1 Υ.Α. 
(ΦΕΚ  2481τ.Βϋ/22-6-2020).  
 
Ρρόεδροσ ι Αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ εκλζγεται ο υποψιφιοσ που ςυγκζντρωςε τθν απόλυτθ 
πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Άρκρου 97 του Ν.4692 
(ΦΕΚ111τ.Β’/12-6-2020). Αν κανείσ από τουσ υποψθφίουσ Ρροζδρουσ ι Αναπλθρωτζσ Ρροζδρουσ 
δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων ι ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ 
θλεκτρονικι ψθφοφορία κα επαναλθφκεί τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, 22α Ιουλίου 2020, θμζρα 
Σετάρτθ  και ϊρα 09.00 πμ-14.00 μμ . Σε περίπτωςθ νζασ  άγονθσ εκλογικισ διαδικαςίασ, αυτι 
επαναλαμβάνεται κατά τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, οπότε εκλζγεται ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ 
ςυγκεντρϊνει τθ ςχετικι πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων.  Αν υπάρχει μόνο ζνασ υποψιφιοσ, 
αυτόσ εκλζγεται αν ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το ζνα τρίτο (1/3) των ζγκυρων ψιφων. 
 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΕ 
 
Υποψθφιότθτεσ για τισ  κζςεισ του  Ρροζδρου και Αναπλθρωτι Ρροζδρου  του τμιματοσ 
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του 
Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, μποροφν να υποβάλουν μζλθ Δ.Ε.Ρ.  πρϊτθσ βακμίδασ ι 
αναπλθρωτζσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ τθσ οικίασ Σχολισ, εφόςον δεν ςυμπλθρϊνουν όριο θλικίασ 
ζωσ το πζρασ τθσ κθτείασ. (31-08-2022). 
 
Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοι μζλθ Δ.Ε.Ρ. που αποχωροφν από τθν υπθρεςία λόγω 
ςυμπλιρωςθσ του ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ προκθρυςςόμενθσ κθτείασ. 
 
Επιτρζπεται θ εκλογι Ρροζδρου για δεφτερθ ςυνεχόμενθ κθτεία. Στθν περίπτωςθ αυτι , ο 
Ρρόεδροσ δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρζλκουν δυο (2) ζτθ από τθ λιξθ τθσ δεφτερθσ 
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κθτείασ. Δεν επιτρζπεται θ εκλογι του ίδιου προςϊπου ωσ Ρρόεδρου για περιςςότερεσ από 
τζςςερισ (4) κθτείεσ ςυνολικά. 
 
Ο Ρρόεδροσ του Τμιματοσ δεν επιτρζπεται να κατζχει ςυγχρόνωσ το αξίωμα άλλου 
μονοπρόςωπου οργάνου του οικείου ι άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεςθ τισ κζςεισ Διευκυντι Ρ.Μ.Σ., 
Εργαςτθρίου, Κλινικισ και Μουςείου. 
 
Θ υποψθφιότθτα για το αξίωμα του  Ρροζδρου και Αναπλθρωτι Ρροζδρου  του τμιματοσ 
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του 
Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, υποβάλλεται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, που πλθροφν τισ 
νόμιμεσ προχποκζςεισ,  από Σετάρτθ 1-7-2020  ζωσ και Παραςκευι 10-7-2020 και ϊρα από 
9.00πμ ζωσ 14.00μμ ςτον Κοςμιτορα  τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ, (επικοινωνία  με τθ Γραμματζα τθσ 
Κοςμθτείασ Σχολισ κα Κουτςουλιϊτα Θεοδϊρα,τθλ. 24610-68219), με ζνα από τουσ παρακάτω 
τρόπουσ: 
 

i. Αυτοπροςϊπωσ ι μζςω νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου με κατάκεςθ 

υπογεγραμμζνθσ αίτθςθσ 

ii. Θλεκτρονικά, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: sec.eng@uowm.gr  

     Στθν περίπτωςθ αυτι, θ αίτθςθ και θ υπεφκυνθ διλωςθ που κα επιςυνάπτονται κα πρζπει να 

φζρουν τθ ψθφιακι υπογραφι του/τθσ υποψθφίου/ασ. H θλεκτρονικι υποβολι τθσ 

υποψθφιότθτασ κα κατατίκεται αποκλειςτικά από τθν ιδρυματικι θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

του/τθσ υποψθφίου/ασ. 

iii. Επιςτολικά, με αποςτολι φακζλου, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΥΡΟΨΘΦΙΟΤΘΤΑ ΓΙΑ ΤΘ 

ΘΕΣΘ ΡΟΕΔΟΥ/ΑΝΑΡΛΘΩΤΘ ΡΟΕΔΟΥ», ωσ ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι ι μζςω 

υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ, ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής 

Πανεπιστημιοφπολη  

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  

Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ 
 

Θ επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τθσ υποψθφιότθτασ κα γίνεται με τθν θλεκτρονικι αποςτολι 

αποδεικτικοφ πρωτοκόλλθςθσ τθσ αίτθςθσ από τθ Γραμματεία τθσ Σχολισ. Εάν ο/θ υποψιφιοσ/α 

δεν λάβει αποδεικτικό πρωτοκόλλθςθσ τθσ αίτθςθσ παρακαλείται να επικοινωνιςει, πριν τθ λιξθ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ, με τθ γραμματεία τθσ Σχολισ. 
 
 
Δικαιολογθτικά υποβολισ υποψθφιότθτασ 

 

i. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθ κζςθ Ρροζδρου ι Αναπλθρωτι Ρροζδρου 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του υποψθφίου ι υποψθφίασ κωλφματα 

εκλογιμότθτασ 

iii. Αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου 

iv. Σφντομο βιογραφικό ςθμείωμα 
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Οι υποψιφιοι μποροφν να παραιτθκοφν από τθν υποψθφιότθτά τουσ με γραπτι διλωςι τουσ θ 

οποία υποβάλλεται ςτον Κοςμιτορα τθσ Σχολισ. Θ επιβεβαίωςθ τθσ αίτθςθσ παραίτθςθσ γίνεται 

με τθν αντίςτοιχθ διαδικαςία που περιγράφεται ανωτζρω ςχετικά με τθν υποβολι των 

υποψθφιοτιτων. 
 

 

ΕΚΛΕΚΣΟΡΙΚΟ ΩΜΑ 
 
Το ςϊμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι Ρροζδρου και Αναπλθρωτι Ρροζδρου  απαρτίηεται από το 
ςφνολο των μελϊν Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν 
τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ.  Στο ςϊμα εκλεκτόρων 
επιτρζπεται να ςυμμετζχουν μζλθ ΔΕΡ  που απουςιάηουν από τθ κζςθ τουσ, ανεξαρτιτωσ του 
λόγου απουςίασ, εφόςον θ απουςία δεν ςυνεπάγεται  τθν αναςτολι ι τθν απαγόρευςθ άςκθςθσ 
κακθκόντων τουσ.  
Το εκλογικό δικαίωμα αςκοφν μόνο όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, με 
βάςθ τουσ οποίουσ διενεργοφνται οι εκλογζσ. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίηονται και τθροφνται 
από τθν αρμόδια υπθρεςία προςωπικοφ του Ιδρφματοσ και εγκρίνονται από τον Ρρφτανθ. Οι 
εκλογικοί κατάλογοι κα οριςτικοποιθκοφν είκοςι θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία διεξαγωγισ των 
εκλογϊν. Μετά τθν ζγκριςθ ο εκλογικόσ κατάλογοσ παραδίδεται ςτθν Κεντρικι εφορευτικι 
επιτροπι με τον οριςμό τθσ. 

 

ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 

Τθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ζχει το Πργανο Διενζργειασ Εκλογϊν (Ο.Δ.Ε.). 

Ωσ Ο.Δ.Ε. για τθν εκλογικι διαδικαςία εκλογισ Ρροζδρου και Αναπλθρωτι Ρροζδρου Τμιματοσ 

λογίηεται τριμελισ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, με ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ, θ οποία ορίηεται, 

με απόφαςθ του Κοςμιτορα, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ 

ψθφοφορίασ και αποτελείται από μζλθ Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ. Ρρόεδροσ τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ 

Επιτροπισ είναι το ανϊτερθσ βακμίδασ αρχαιότερο μζλοσ Δ.Ε.Ρ. Το Ο.Δ.Ε. αφοφ του παραδοκοφν 

οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, εξετάηει εάν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του νόμου για τθν 

υποβολι υποψθφιότθτασ, κακϊσ και αν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο των υποψθφίων κωλφματα 

εκλογιμότθτασ και ανακθρφςςει τουσ υποψιφιουσ Ρροζδρουσ και Αναπλθρωτζσ Ρροζδρουσ μζςα 

ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ ςυγκρότθςι του. Επιβλζπει τθ διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ, 

εκδίδει το αποτζλεςμα και το υποβάλλει ςτον Ρρφτανθ, ο οποίοσ εκδίδει διαπιςτωτικι πράξθ 

εκλογισ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Με επιμζλεια τθσ Κεντρικισ 

Εφορευτικισ Επιτροπισ αναρτάται ςε ειδικό τμιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σχολισ και τθν κεντρικι 

ιςτοςελίδα του ιδρφματοσ ο πίνακασ των υποψθφίων. Τα μζλθ του Ο.Δ.Ε. οφείλουν να 

διαςφαλίηουν τθν ουςιαςτικι και ακϊλυτθ άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ των μελϊν του 

εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, όπωσ αυτό εκάςτοτε ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, να παρακολουκοφν 

τθν ορκι και ομαλι διεξαγωγι τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, να υποβοθκοφν και να επιλφουν 

οιοδιποτε ηιτθμα προκφπτει κατά τθ διάρκεια αυτισ, κακϊσ και να ςυντάςςουν και να 

υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογισ. 
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Πςοι ορίςτθκαν μζλθ Εφορευτικϊν Επιτροπϊν, ειδοποιοφνται με απόδειξθ για τον οριςμό τουσ με 

επιμζλεια του οργάνου που τουσ όριςε. Τα μζλθ των εφορευτικϊν επιτροπϊν είναι υποχρεωμζνα 

να εκτελοφν τα κακικοντά τουσ ανεξαρτιτωσ αν ειδοποιικθκαν εγκαίρωσ. 

Η ψθφοφορία για τθν εκλογι Προζδρου και Αναπλθρωτι Προζδρου είναι άμεςθ και μυςτικι. Η 

εκλογικι διαδικαςία διεξάγεται αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ. Θ εκλογι του 

Ρροζδρου και του Αναπλθρωτι Ρροζδρου γίνεται με δφο (2) ξεχωριςτά ενιαία θλεκτρονικά 

ψθφοδζλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψθφίων Ρροζδρων και Αναπλθρωτϊν 

Ρροζδρων, αντίςτοιχα. 

 

Θ εκλογικι διαδικαςία με θλεκτρονικι ψιφο πραγματοποιείται μζςω ειδικοφ πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ (ςφςτθμα «ΗΕΥΣ») του Εκνικοφ Δικτφου Υποδομϊν Τεχνολογίασ και Ζρευνασ 

(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε). Το ςφςτθμα «ΗΕΥΣ» βαςίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνα τεχνολογικά πρότυπα για τθ 

διεξαγωγι θλεκτρονικϊν ψθφοφοριϊν, τα οποία διαςφαλίηουν το αδιάβλθτο και απόρρθτο τθσ 

εκλογικισ διαδικαςίασ.  

 

Μζςω του ςυςτιματοσ «ΗΕΥΣ» αποςτζλλεται ειδικό - εξατομικευμζνο θλεκτρονικό μινυμα ςε 

όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ εκλογείσ, το οποίο περιλαμβάνει τθν ακριβι εξατομικευμζνθ 

διαδικτυακι διεφκυνςθ (URL) ςτθν οποία ο εκλογζασ αςκεί το εκλογικό του δικαίωμα, κακϊσ και 

κάκε άλλθ απαραίτθτθ πλθροφορία. Κάκε εκλογζασ μπορεί, πριν τθν ζναρξθ τθσ εκλογικισ 

διαδικαςίασ, να απευκυνκεί ςτο Ο.Δ.Ε., ςε περίπτωςθ που δεν παρζλαβε κακόλου θλεκτρονικό 

μινυμα ι αν αυτό είναι εςφαλμζνο ι ελλιπζσ ι αν ο εκλογζασ ζχει εςφαλμζνωσ παραλειφκεί από 

το εκλογικό ςϊμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλθτί να προβεί ςτθν εξζταςθ και επίλυςθ όλων των 

ανωτζρω ηθτθμάτων. Ο ψθφοφόροσ, αφοφ καταχωρίςει τθν ψιφο του ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα, 

λαμβάνει μια ψθφιακι Απόδειξθ Καταχϊριςθσ Ψιφου. Θ Απόδειξθ αυτι αποτελεί μοναδικό 

κρυπτογραφικό τεκμιριο τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν ψθφοφορία, και κα πρζπει να κατατίκεται μαηί 

με κάκε τυχόν ζνςταςθ του εκλογζα προσ το Ο.Δ.Ε. ςε εργάςιμθ θμζρα, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι 

θ διεξαγωγι επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ τθν ακριβϊσ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα. 

 

Κάκε υποψιφιοσ μπορεί με γραπτι διλωςι του, που απευκφνεται προσ το Ο.Δ.Ε., να ορίςει το 

αργότερο δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν ψθφοφορία ζναν (1) αντιπρόςωπο και ζναν (1) 

αναπλθρωτι του, οπότε και ενθμερϊνεται για τον χϊρο ςτον οποίο κα γίνει θ εξαγωγι των 

αποτελεςμάτων και θ καταμζτρθςθ των ψιφων. Οι υποψιφιοι, οι αντιπρόςωποι των υποψθφίων 

και οι αναπλθρωτζσ τουσ μποροφν να παρίςτανται κατά τθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων, τθν 

καταμζτρθςθ των ψιφων και μζχρι τθ ςφνταξθ και υπογραφι του πρακτικοφ εκλογισ. Οι 

υποψιφιοι, οι αντιπρόςωποι και οι αναπλθρωτζσ τουσ δικαιοφνται να υποβάλουν κάκε είδουσ 

ενςτάςεισ και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικοφ εκλογισ, εφόςον το ηθτιςουν. 

 

ΠΕΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

Το ςφςτθμα «ΗΕΥΣ» καταμετρά τα ψθφοδζλτια και εξάγει τα τελικά αποτελζςματα. Το Ο.Δ.Ε. για 

τθν καταμζτρθςθ των ψιφων τθρεί πρακτικό καταμζτρθςθσ ψιφων. Για τθν εκλογι του/των 

υποψθφίου/ων, ςυντάςςεται τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογισ), το οποίο υποβάλλεται από το 

Ο.Δ.Ε. ςτο όργανο, το οποίο ζχει ι ςτο οποίο ζχει περιζλκει θ αρμοδιότθτα προκιρυξθσ των 
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εκλογϊν, ςτα προβλεπόμενα κατά περίπτωςθ ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία όργανα για τθν ζκδοςθ 

τθσ ςχετικισ διαπιςτωτικισ πράξθσ και γνωςτοποιείται ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, με τθν 

ανάρτθςι του ςτθν ιςτοςελίδα του οικείου Α.Ε.Ι.. 

 

Πρόεδροσ Σμιματοσ και Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ εκλζγονται οι υποψιφιοι, οι οποίοι 

ςυγκζντρωςαν τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων. Αν κανείσ από τουσ υποψιφιουσ 

δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων ι ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ 

εκλογι επαναλαμβάνεται κατά τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. ε περίπτωςθ νζασ άγονθσ 

εκλογικισ διαδικαςίασ, αυτι επαναλαμβάνεται κατά τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, οπότε 

εκλζγεται ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει τθ ςχετικι πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων. 

Εάν υπάρχει ζνασ μόνο υποψιφιοσ, αυτόσ εκλζγεται αν ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το ζνα τρίτο 

(1/3) των ζγκυρων ψιφων 

 

ΕΝΣΑΕΙ 

 

 Ενςτάςεισ κατά του κφρουσ των εκλογϊν μπορεί να υποβάλει: 

α) κάκε εκλογζασ εγγεγραμμζνοσ ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ 

β) ο υποψιφιοσ κατά τθν εκλογι αυτι ςτο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόςωποσ ι ο αναπλθρωτισ 

του. 

 Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ, ενϊπιον του Ο.Δ.Ε. ζωσ τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ 

εκλογισ, χωρίσ να διακόπτεται θ ψθφοφορία. Επί των ενςτάςεων αποφαίνεται αιτιολογθμζνα 

το Ο.Δ.Ε. 

 Ειδικϊσ οι ενςτάςεισ που εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ α’ τθσ επόμενθσ παραγράφου 

υποβάλλονται ενϊπιον του Ο.Δ.Ε. για τθν ανακιρυξθ των υποψθφίων Ρροζδρων και 

αναπλθρωτϊν Ρροζδρων το αργότερο δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ διεξαγωγι τθσ 

ψθφοφορίασ. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί αυτϊν το αργότερο μζςα ςε μία (1) 

θμζρα από τθν υποβολι και επί αποδοχισ τουσ αναμορφϊνει τον πίνακα των υποψθφίων και 

τον τοιχοκολλά ςε εμφανζσ ςθμείο του Ιδρφματοσ, μζςα ςτθν ίδια προκεςμία. 

 Λόγουσ ζνςταςθσ κεμελιϊνουν ιδίωσ: 

α) Θ ζλλειψθ νόμιμων προςόντων και θ ςυνδρομι κωλυμάτων ςε υποψθφίουσ που ζχουν 

ανακθρυχκεί και γενικά θ παραβίαςθ των διατάξεων του νόμου κατά τθν ανακιρυξθ των 

υποψθφίων. 

β) Θ παραβίαςθ των διατάξεων του νόμου κατά τθ διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ ι κατά τθν 

εξαγωγι του εκλογικοφ αποτελζςματοσ ι κατά τθν ανακιρυξθ των εκλεγζντων υποψθφίων. 

γ) Θ ακυρότθτα ι θ εςφαλμζνθ καταμζτρθςθ των ψθφοδελτίων και θ εςφαλμζνθ διαλογι των 

ψιφων. 

 

Συνθμμζνα:  

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ για το αξίωμα του (τθσ) Ρροζδρου / Αναπλθρωτι (τριασ) Ρροζδρου 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 
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Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα 
του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτον ιςτότοπο Δι@φγεια, κα τοιχοκολλθκεί  ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων του Τμιματοσ και κα ςταλεί μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε όλα τα μζλθ ΔΕΡ 
του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του Ιδρφματοσ. 

 
 

 

 

Ο Κοςμιτορασ τθσ χολισ 
 
 

Ακανάςιοσ Σριανταφφλλου 
                                                                      Κακθγθτισ 

 
 

 

 
Εζωηερική διανομή: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 Γραμματεία Ρρυτανείασ 

 Αντιπρυτάνεισ 

 Γραμματεία Συγκλιτου 

 Διεφκυνςθ Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων και Φοιτθτικισ Μζριμνασ 

 Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 

 Διεφκυνςθ Οικονομικοφ 

 Διεφκυνςθ ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ 

 Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

 Τμιμα Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν 
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