
                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κοζάνη, 14-8-2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Αριθμ. Πρωτ. 7236

τ.κ. 501 31 Κοζάνη
Πληροφορίες: Σιδέρης Σπύρος
τηλ. 24610-68029
Fax. 24610-39682
e-mail:sideris@teiwm.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών 
Προέδρων  των τμημάτων:

• Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 
• Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και 
• Χημικών Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής, 
• του  τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  της  Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και 
• του  τμήματος  Πληροφορικής  της  Σχολής  Θετικών  Επιστημών 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  92/2003  (Φ.Ε.Κ.  Α’  83)  «Ίδρυση  Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας».

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.4610/2019  Τεύχος  A’  70/07.05.2019  «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. Το υπ’αριθμ.152/23-3-2015 (τχ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ διορισμού του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

4. Το  γεγονός  ότι  η  θητεία  των  προσωρινών  προέδρων  των  παραπάνω 
τμημάτων  λήγει στις 31-8-2019. 

5. Τις διατάξεις των  άρθρων 11 και 23 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α 4-8-
2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 52 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Τ.Α729-1-2019) και ισχύουν

6. Το άρθρο 42 του Ν. 4521/18 (ΦΕΚ 38 Α)
7. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  18  παρ.  6  του  Ν.  4559/2018  «Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/T.A 3-8-2018)
8. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  52  του  Ν.  4589/2019  (ΦΕΚ  13/T.A  29-1-2019) 

«Συνέργειες  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

9. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του  Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112/T.A  13-7-2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
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10. Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/Τ.Β 15-9-
2017) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 
μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι.  και  διαδικασία ορισμού και  ανάδειξης 
εκπροσώπων  των  μελών  Ε.Ε.Π.,  Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.,  των  διοικητικών 
υπαλλήλων και  των  φοιτητών  στα  συλλογικά  όργανα των  Α.Ε.Ι.  κατά  την 
πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 όμοια (ΦΕΚ 3969/Τ.Β 13-11-2017) και 
ισχύει.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) έγγραφο 
του Υπουργού Παιδείας,  Έρευνας και  Θρησκευμάτων,  με θέμα «Ζητήματα 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α 114)»

12. Την αριθ. 159165/Ζ1 /25-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3453/Τ.Β 4-10-
2017) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. 
μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο,  κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)».

13. Όλες οι εκλογικές  διαδικασίες γίνονται με σύντμηση των προθεσμιών, επειδή 
πρέπει να αναλάβουν την θητεία τους  τα νέα όργανα, από 1-9-2019.

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων 
των τμημάτων:

• Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 
•  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και 
• Χημικών Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής, 
• του  τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  της  Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και
• του  τμήματος  Πληροφορικής  της  Σχολής  Θετικών  Επιστημών  του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
 για θητεία δυο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την 
31η Αυγούστου 2021.

Οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν με κάλπη  την Τετάρτη 28-8-2019 από τις 8.00 έως τις 
14.00,  σε  χώρους  που  ορίζει  η  τριμελής  Κεντρική  Εφορευτική  Επιτροπή  κάθε 
τμήματος.  

Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την 
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αν 
κανείς  από  τους  υποψήφιους  Προέδρους  ή  Αναπληρωτές  Προέδρους  δεν 
συγκεντρώσει  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  έγκυρων  ψήφων  ή  σε  περίπτωση 
ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 29-
8-2019 από τις 8.00 έως 14.00 στους ίδιους χώρους, μεταξύ των υποψηφίων που 
κατέλαβαν τη πρώτη και δεύτερη θέση ή την μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη 
θέση.  Αν  κατά  τη  δεύτερη  εκλογική  διαδικασία  με  κάλπη  ισοψηφίσουν  δυο 
υποψήφιοι,  επαναλαμβάνεται  η  εκλογική  διαδικασία  με  κάλπη.  (σχετ.  παρ.  8  του 
άρθρου 15 του Ν. 4485/17). 
Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 
ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Υποψηφιότητες για τις  θέσεις των  Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων  των 
τμημάτων  Μηχανικών  Ορυκτών  Πόρων,  Μηχανικών  Σχεδίασης  Προϊόντων  και 
Συστημάτων  και  Χημικών  Μηχανικών   της  Πολυτεχνικής  Σχολής,  του  τμήματος 
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Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  της  Σχολής  Οικονομικών  Επιστημών  και  του 
τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να υποβάλουν μέλη 
Δ.Ε.Π.  πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές πλήρους απασχόλησης της οικίας 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 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.

Η υποψηφιότητα για το αξίωμα των  Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων  των 
τμημάτων  Μηχανικών  Ορυκτών  Πόρων,  Μηχανικών  Σχεδίασης  Προϊόντων  και 
Συστημάτων  και  Χημικών  Μηχανικών   της  Πολυτεχνικής  Σχολής,  του  τμήματος 
Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  της  Σχολής  Οικονομικών  Επιστημών  και  του 
τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υποβάλλεται στον Πρύτανη του 
Ιδρύματος  μέχρι  και  την  Πέμπτη  22-8-2019  και  ώρα  15.30,  με  αίτηση  του/της 
ενδιαφερομένου/ης  που  κατατίθεται  αυτοπροσώπως  ή  μέσω  εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου  στο  τμήμα  Πρωτοκόλλου  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας 
Πάρκου  Αγίου  Δημητρίου  2ος όροφος  Κοζάνη  ή  ηλεκτρονικά  (στην  ηλεκτρονική 
διεύθυνση tpd@uowm.gr) .
Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνεται μόνο από την ιδρυματική θυρίδα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας και πρέπει να φέρει την ψηφιακή 
υπογραφή  του/της.  Όλες  οι  αιτήσεις  πρωτοκολλούνται  ώστε  να  προκύπτει  η 
ημερομηνία υποβολής τους. 

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας
• Αίτηση υποψηφιότητας 
• Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  του  υποψηφίου  ή 

υποψηφίας κωλύματα εκλογιμότητας
• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή για κάθε Σχολή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, 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.. 

Οι  Κεντρικές  Εφορευτικές  Επιτροπές,  αφού  τις  παραδοθούν  οι  αιτήσεις  των 
ενδιαφερομένων,  εξετάζει  την  εκλογιμότητα,  ανακηρύσσει  τους  υποψήφιους 
Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους των τμημάτων  μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες από την συγκρότησή των, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το 
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αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη 
εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το  σώμα  εκλεκτόρων  για  την  εκλογή  Προέδρου  και  Αναπληρωτή  Προέδρου 
απαρτίζεται:  α)  από το  σύνολο  των μελών Δ.Ε.Π.  του  οικείου  Τμήματος  (πρώτη 
ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

Στο  εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν  τα  μέλη Δ.Ε.Π.  του οικείουΤμήματος  (πρώτη 
ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου 
απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται  την αναστολή ή την απαγόρευση 
άσκησης καθηκόντων τους. Αντίθετα δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) που 
απουσιάζουν από τη θέση τους ή τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των 
καθηκόντων τους.

 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 
την Τρίτη 20-8-2019. Μετά την έγκριση οι  εκλογικοί κατάλογοι  παραδίδονται  στις 
Κεντρικές εφορευτικές επιτροπές με τον ορισμό τους.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί ταυτόχρονα, όπως προβλέπει 
η κείμενη νομοθεσία με κάλπες για Πρόεδρο και  Αναπληρωτή Πρόεδρο για  κάθε 
Τμήμα, την καθορισμένη κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, ενώπιον της οικείας 
εφορευτικής επιτροπής.

Οι εκλέκτορες οφείλουν να έχουν μαζί τους την  αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο 
δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.

Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμηση τους για ένα μόνον από τους υποψηφίους 
Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρου δίπλα στο όνομα του.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του 
με γραπτή δήλωση προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δυο (2) 
ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Δυτικής  Μακεδονίας,  στον  ιστότοπο  Δι@ύγεια,  θα  τοιχοκολληθεί   στον  πίνακα 
ανακοινώσεων του Ιδρύματος και θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα 
τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των αντίστοιχων Τμημάτων του Ιδρύματος.

Εσωτερική διανομή:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραφείο Πρυτανείας
- κ. Ελένη Τσακιρίδου, Αναπληρώτρια Πρύτανη
- κ. Γεώργιο Μαρνέλλο, Αναπληρωτή Πρύτανη
- Διοικητικές και Ακαδημαϊκές Μονάδες

Ο Πρύτανης

Αντώνιος Τουρλιδάκης
Καθηγητής
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- Μέλη ΔΕΠ
- Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
- Τμήμα Μηχανοργάνωσης

Κοινοποίηση
- Γραφείο Υπουργού Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
-  Γενική  Διεύθυνση Ανώτατης  Εκπαίδευσης  Δ/νση Οργανωτικής  και  Ακαδημαϊκής 
Ανάπτυξης τμήμα Α΄ Ανδρέα  Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80 Αθήνα.
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