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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας». 
2. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» Κεφ. Γ’ άρθρα 13 έως 22. 

3. Την υπ΄αριθμ. 137444/Ζ1/06-09-2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
709/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019), με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». 

4. Την υπ΄αριθμ. 105170/Ζ1/12-08-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
650/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./19-08-2020), με την οποία διαπιστώθηκε ότι η θητεία των υπηρετούντων Πρύτανη και 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρατείνεται έως τη συμπλήρωση τεσσάρων 
(4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31-08-2023.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του 
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

6. Τα άρθρα 23,42,43,76 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με 
την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

7. Την υπ΄αριθμ. 5204/11-11-2021 (ΦΕΚ 5244/τ.Β΄/12-11-2021) Υπουργική απόφαση για τη λειτουργία 
της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ». 

8. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.A΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 
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9. Την υπ΄αριθμ. 123024/ΖΙ (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός της 
διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των 
Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των 
εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.». 

10. Τα αποτελέσματα των εκλογών για τους εκπροσώπους φοιτητών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου 
σπουδών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής όπως αυτά κοινοποιήθηκαν στην κοσμητεία με  τις 
κατά τμήμα Διαπιστωτικές Πράξεις  

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής 
Σχολής  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ετήσια θητεία (από 01/01/2023 έως 31/12/2023). 
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 22-12-
2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ. με βάση το Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-07-2022). Η 
ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας A.E. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. A.E.). Σε περίπτωση 
που η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την επόμενη εργάσιμη 
μέρα και ώρα 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ., κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη 
διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής. 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση, 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της 
προκήρυξης σύμφωνα με τους όρους αυτής και διαβιβάζεται άμεσα στο όργανο Διενέργειας Εκλογών 
(Ο.Δ.Ε.),  πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 
Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του 
αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν 
υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. 

 
1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι φοιτητών στις Συνελεύσεις των 
Τμημάτων της Σχολής και συγκεκριμένα δύο εκπρόσωποι του Πρώτου Κύκλου Σπουδών και δύο  εκπρόσωποι 
του Τρίτου Κύκλου Σπουδών. 
 
Για τον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών δεν υπάρχει εκλεγμένος εκπρόσωπος σε κανένα Τμήμα της Σχολής. 
 
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία της Σχολής (e-mail: 
sec.eng@uowm.gr), αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, από 09-12-2022 έως και 16-12-2022 και 
ώρα από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 
 
 
2.ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής 

απαρτίζεται από το σύνολο των εκπροσώπων των φοιτητών που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των εκλογικών 

διαδικασιών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων όπως αναφέρονται 

παραπάνω. 

 

3.ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή (Όργανο Διενέργειας 
Εκλογών), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Κοσμήτορα της Σχολής, 
μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών που απαρτίζουν το εκλεκτορικό σώμα, 
εξαιρουμένων όσων φοιτητών έχουν ήδη υποβάλει υποψηφιότητα κατά το χρόνο διενέργειας της κλήρωσης. 
Αν κάποιο από τα μέλη που κληρώθηκε υποβάλλει υποψηφιότητα, τη θέση του λαμβάνει το 
αναπληρωματικό μέλος. Aν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να 
ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης 
επαναλαμβάνεται εκ νέου και από την κληρωτίδα εξαιρούνται οι φοιτητές που αρνήθηκαν ή δήλωσαν 
κώλυμα ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. 
 
Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ελέγχει τις 
υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχουν στο πρόσωπο του 
υποψηφίου οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας και δεν υφίστανται κωλύματα εκλογιμότητας. Μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου, το ΟΔΕ , ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο που 
περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους, οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Κοσμήτορα της 
Σχολής. Με επιμέλεια του Κοσμήτορα κάθε Σχολής κοινοποιούνται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.  και στο Τμήμα 
Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών της Διεύθυνσης Διοικητικού,  τα πρακτικά εκλογής των 
εκπροσώπων των φοιτητών στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι.. 
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής  μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής και 

λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης στους 

φοιτητές της Σχολής. 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής, των Τμημάτων και στην κεντρική 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στον ιστότοπο Διαύγεια και θα τοιχοκολληθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.  

 
  

                                         
                                           Ο Κοσμήτορας 

 
                                                                                                Παντελής Αγγελίδης 

                                                                                            Καθηγητής 

     Εσωτερική διανομή: 
(   με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

• Γραμματεία Πρυτανείας 

• Αντιπρυτάνεις 

• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

• Γραμματεία Συγκλήτου 

• Τμήμα Ατομικών, Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 

• Διεύθυνση Διοικητικού 

• Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας 

• Τμήματα 
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