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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 
του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 

της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

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 αριθμ. απόφαση 137444/Ζ1/06-09-2019 του 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 αριθμ. απόφαση 105170/Ζ1/12-08-2020 του 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 23 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-
2020) «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες διατάξεις».  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 3 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
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7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-09-
2017) Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 
μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ…κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-
08-2017)». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6α του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/03-08-2018) «Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις». 

9. 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». 

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

11. Την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«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 δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 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». 

13. Την υπ’ αριθμ. 2102/24-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΝ7469Β7Κ-ΟΓ8) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ανασυγκρότηση της προσωρινής Συνέλευσης του μη αυτοδύναμου 
Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (με έδρα την Καστοριά) της Σχολής  Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω μονιμοποίησης μέλους 
ΔΕΠ). 

14. Την υπ’ αριθμ.1065/14-10-2021 (ΦΕΚ 2935/τ.Γ΄/01-12-2021) Πρυτανική Πράξη διορισμού της 
Μαρίας Ματσιώλα σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα 
της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

15. Την υπ’ αριθμ. 1301/25-10-2021 (ΦΕΚ 2938/τ.Γ΄/01-12-2021) Πρυτανική Πράξη διορισμού του 
Σταμάτη Πουλακιδάκου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, της 
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

16. Την υπ’ αριθμ. 1370/26-10-2021 (ΦΕΚ 2938/τ.Γ΄/01-12-2021) Πρυτανική Πράξη διορισμού της 
Αναστασίας Γιαννακοπούλου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 
της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας . 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Tμήματος 
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θητεία έως 31/08/2023. 
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 08-
02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ. με βάση την 147084/Ζ1/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-
11-2021).  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.). 
Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 
των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 97 του Ν.4692 (ΦΕΚ 111/τ.Β’/12-06-
2020). Αν κανείς από τους υποψηφίους Προέδρους ή Αναπληρωτές Προέδρους δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα 
επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 09-02-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ.. 
Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 
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Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των 
έγκυρων ψήφων. 
 
1.ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
Δικαίωμα Υποψηφιότητας για τις θέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές 
πλήρους απασχόλησης του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, εφόσον δεν συμπληρώνουν 
όριο ηλικίας έως το πέρας της θητείας.  
Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και μέλος ΔΕΠ 
στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 
Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από την Σύγκλητο, μεταξύ των 
υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 
 
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 θητείας. 
 
Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν 
μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δυο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας. Δεν επιτρέπεται η 
εκλογή του ίδιου προσώπου ως Πρόεδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου 
οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και 
Μουσείου. 
 
Υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, στον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Πρωτροκόλλου), από 17-01-2022 (Δευτέρα) έως 
και 26-01-2022 (Τετάρτη) και ώρα από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
 

i. Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση υπογεγραμμένης 
αίτησης. 

ii. Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@uowm.gr. 
     Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν 

την ψηφιακή υπογραφή του/της υποψηφίου/ας (ψηφιακά ή με σκανάρισμα εγγράφου). H ηλεκτρονική 
υποβολή της υποψηφιότητας θα κατατίθεται αποκλειστικά από την ιδρυματική ηλεκτρονική διεύθυνση 
του/της υποψηφίου/ας. 

iii. Επιστολικά, με αποστολή φακέλου, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ», ως συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω υπηρεσίας 
ταχυμεταφοράς, στην ταχυδρομική διεύθυνση:  
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νση Διοικητικού 
Τμήμα Πρωτοκόλλου 
Πανεπιστημιούπολη  
ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  
Τ.Κ. 50150 ΚΟΖΑΝΗ 
ΤΗΛ: 24610-56303-56304-56305 

 
2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
i. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή υποψηφίας κωλύματα 
εκλογιμότητας. 
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iii. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
iv. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

 
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους η οποία 
υποβάλλεται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Πρωτοκόλλου - τηλ. 24610-
56303-56304-56305). 

 
 
3.ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των 
καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί 
θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής.  
Στο σώμα εκλεκτόρων έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση 
τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την 
απαγόρευση άσκησης καθηκόντων τους. 
 
4.ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους 
οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια 
υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι θα 
οριστικοποιηθούν είκοσι ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκριση ο 
εκλογικός κατάλογος παραδίδεται στην Κεντρική εφορευτική επιτροπή με τον ορισμό της. 
 
5.ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.) 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.). Ως Ο.Δ.Ε. 
για την εκλογική διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος λογίζεται Τριμελής 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Πρύτανη, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας 
αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. 
Η Τριμελής Κεντρική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο 
πρόσωπο των υποψηφίων κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και 
Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή του. Επιβλέπει τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη (Τμήμα Πρωτοκόλλου - 
τηλ. 24610-56303-56304-56305), ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Τα μέλη των Ο.Δ.Ε., οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, 
να παρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να 
επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να 
υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής. 
Όσοι ορίστηκαν μέλη Εφορευτικών Επιτροπών, ειδοποιούνται με απόδειξη για τον ορισμό τους, με 
επιμέλεια του οργάνου που τους όρισε. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως. 
 
6.ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟ 
Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος 
(σύστημα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. 
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για 
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τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της 
εκλογικής διαδικασίας.  

 
Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ηλεκτρονικά 
ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών 
Προέδρων, αντίστοιχα. 
 
Μέσω του συστήματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» αποστέλλεται από τον Διαχειριστή ειδικό - 
εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο περιλαμβάνει την 
ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του 
δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της 
εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό 
μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το 
εκλογικό σώμα. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια 
ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της 
συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα 
προς το Ο.Δ.Ε. . Ο ψηφοφόρος μπορεί να καταχωρεί εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. 
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας κατόπιν 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς 
την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε., να ορίσει το αργότερο 
δύο (2) μέρες πριν την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και 
ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. 
 
7.ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το σύστημα « ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Το 
Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Για την εκλογή του/των 
υποψηφίου/ων, συντάσσεται τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής), το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στο 
όργανο, το οποίο έχει ή στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, στα 
προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην ισχύουσα νομοθεσία όργανα για την έκδοση της σχετικής 
διαπιστωτικής πράξης και γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτησή του στην 
ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι.. 
 
8.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

• Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: 
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους 
β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του. 

• Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον του Ο.Δ.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, 
χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα το Ο.Δ.Ε.. 
 
Διατήρηση-εκκαθάριση και απόσβεση των δεδομένων των εκλογικών διαδικασιών 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική ψηφοφορία συλλέγονται είτε 
μεμονωμένα είτε ως αρχεία, τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το κατά περίπτωση Όργανο 
Διενέργειας Εκλογών, διατηρούνται με ευθύνη του εν λόγω οργάνου και μετά το πέρας της εκλογικής 
διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν ενστάσεις τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
καταστρέφονται αμέσως μετά το πέρας του χρόνου υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής 
ενστάσεων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται μετά την εξέταση των ενστάσεων. 
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Συνημμένα:  
1. Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του (της) Προέδρου / Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου 
2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην κεντρική ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στον ιστότοπο Διαύγεια, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Τμήματος και θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Ιδρύματος. 

 
 
  
 

                                         
                                           Ο Πρύτανης  

 
 
 

Θεόδωρος Θεοδουλίδης 
 
 

Εσωτερική διανομή: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

• Γραμματεία Πρυτανείας 

• Αντιπρυτάνεις 

• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

• Γραμματεία Συγκλήτου 

• Διεύθυνση Διοικητικού 

• Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας 

• Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 

• Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 
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