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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων 

των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού  Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής   του Πανεπιστημίου  

Δυτικής Μακεδονίας  
 

 

 

Ο Κοσμήτορας της  Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:   

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-2017),  όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την αριθμ. Υ.Α. 191014/Ζ1/13-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β’/13-11-

2017). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2021) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 

και λοιπές διατάξεις». 

4. 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. 

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. 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 
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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». 

7. Την απόφαση Δ3/ΠΣ50/29-06-2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου όπου αποφασίστηκε 

ομόφωνα να ορίζεται ανά ημερολογιακό έτος η θητεία των εκπροσώπων των μελών 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και διοικητικών υπαλλήλων 

στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετά τη διεξαγωγή εκλογών. 

8. Την απόφαση Κ2/ΠΣ60/10-11-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου όπου αποφασίστηκε 

ομόφωνα ο ορισμός αντί της εκλογής των εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ στις Συνελεύσεις των 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις περιπτώσεις που τα Τμήματα έχουν 

μικρότερο ή ίσο με δύο (2) αριθμό μελών. 

 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για θητεία δύο (2) ετών (από 01-01-

2022 έως 31-12-2023). 

 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την 21-12-2021, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00πμ – 14.00μμ σύμφωνα με την ΚΥΑ 147084/Ζ1/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 

5364/τ.Β΄/19-11-2021). Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, θα 

διεξαχθεί την επόμενη και μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά την ίδια ώρα. 

 

Θέσεις εκπροσώπων 

• Ένας (1) τακτικός με τον αναπληρωτή του, για την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας 

προσωπικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, για διετή θητεία και με 

δικαίωμα επανεκλογής, για άλλη μία θητεία. 

• Ένας (1) τακτικός με τον αναπληρωτή του, για την Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας 

προσωπικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, για διετή θητεία και με 

δικαίωμα επανεκλογής, για άλλη μία θητεία. 
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Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις για την ανάδειξη εκπροσώπου των 

παραπάνω μελών, υποβάλλονται από 2-12-2021 έως  10-12-2021 ηλεκτρονικά (ψηφιακή υπογραφή ή 

χειρόγραφη υπογραφή και σκανάρισμα εγγράφου) στη διεύθυνση: sec.eng@uowm.gr (τηλ: 24610-

68219) 

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας 

I. Αίτηση Υποψηφιότητας για τη θέση 

II. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή υποψήφιας κωλύματα  

εκλογιμότητας 

III. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

 

Εκλογικοί Κατάλογοι 

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  

του  Πανεπιστημίου .  Οι  εκλογικοί  κατάλογοι  οριστικοποιούνται  είκοσι  ημέρες  (20)  πριν  από  την  

ημέρα  διεξαγωγής  των  εκλογών και  παραδίδονται  στην  αρμόδια  τριμελή  Εφορευτική  Επιτροπή. 

Δεν  επιτρέπεται  να  είναι  υποψήφιοι  τα  μέλη  που  αποχωρούν  αυτοδίκαια  από  την  υπηρεσία  

λόγω  συμπλήρωσης  του  ανώτατου  ορίου  ηλικίας  κατά  τη  διάρκεια  της  προκηρυσσόμενης  

 θέσης, ως άνω.  

Επίσης, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη εκείνα που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή 

αργίας. 

 

Σε περίπτωση που δεν εκλεγούν οι εκπρόσωποι, τα παραπάνω Συλλογικά ‘Οργανα θα συγκροτηθούν χωρίς 

τους εκπροσώπους των παραπάνω μελών. 

                                                    

Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή ανά κατηγορία με 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα ορισθεί από τον Κοσμήτορα του Ιδρύματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 191014/Ζ1/13-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/13-11-2017)). 

Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία.  

Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού 

δικαιώματος του 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 
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επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να 

υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής. 

 

Εκλογική Διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο 

H ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των 

Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών οργάνων τους, των Αντιπροέδρων της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., των μελών ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και των 

αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, των 

εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους 

και στις Ειδικές Διατμηματικές ή Διιδρυματικές Επιτροπές των Διατμηματικών ή Διιδρυματικών 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και των μελών του Ειδικού 

Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε, πραγματοποιείται μέσω του 

ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία  «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» 

βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, 

τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. 

 

Με απόφασή του το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής 

Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» 

από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@grnet.zeus.gr και θα κοινοποιείται στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr. Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τελεί υπό 

την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής Συμφωνητικού Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην παρούσα.  

Μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον Διαχειριστή σε όλους τους 

εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την 

μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του 

δικαίωμα. 

 

Πέρας εκλογικής διαδικασίας -Πρακτικό εκλογής-Αποτελέσματα 

Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Το 

Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. 

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 το χώρο καταμέτρησης των ψήφων και εξαγωγής αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι 

αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 
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κατωτέρω, πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν. 

 Για την ανάδειξη των εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.), 

συντάσσεται τελικό πρακτικό εκλογής το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Πρύτανη, προκειμένου για 

την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και την γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με 

την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι.. 

 

       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. 

 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Ιδρύματος. 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας 

2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

- Γραμματεία Πρυτανείας 

-Αντιπρυτάνεις 

-Γραμματεία Συγκλήτου 

-Διεύθυνση Διοικητικού 

 

 

                 

        Ο   Κοσμήτορας 

Αθανάσιος Τριανταφύλλου 

             Καθηγητής 
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ΑΙΤΗΣΗ 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………... 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………………. 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 

ΑΔΤ…………………………………………................. 

Δ/ΝΣΗ………………………………………………… 

ΤΗΛ…………………………………………………… 

e-mail: 

 

ΘΕΜΑ: 

 «Υποβολή υποψηφιότητας για εκπρόσωπος Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 

στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής» 

 

 

 

 

Κοζάνη ……………………………………2021 

 

 

 

 

 

Συνημ.: -Υπεύθυνη Δήλωση (περί μη κωλύματος 

               εκλογιμότητας)  

              -Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Εφορευτική επιτροπή διενέργειας των 

εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στην Κοσμητεία 

της Πολυτεχνικής Σχολής 

    

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 

 

 Με την αίτησή μου αυτή σας γνωρίζω 

ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφι…. για 

εκπρόσωπος 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….. 
 

Ο/Η Αιτ…….. 

………………………. 
(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩΕΠ469Β7Κ-ΦΗΨ



                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………... 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………………. 

ΑΔΤ…………………………………………................. 

Δ/ΝΣΗ………………………………………………… 

ΤΗΛ…………………………………………………… 

e-mail: 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 «Υποβολή υποψηφιότητας για εκπρόσωπος Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 

στην Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής» 

 

 

 

 

Κοζάνη ……………………………………2021 

 

 

 

 

 

 

Συνημ.: -Υπεύθυνη Δήλωση (περί μη κωλύματος 

               εκλογιμότητας)  

              -Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Εφορευτική επιτροπή διενέργειας των 

εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Γενική 

Συνέλευση της  Πολυτεχνικής Σχολής» 

  

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 

 

 Με την αίτησή μου αυτή σας γνωρίζω 

ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφι…. για 

εκπρόσωπος 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….. 
 

Ο/Η Αιτ…….. 

………………………. 
(υπογραφή) 
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