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ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
   

    ΠΑ Ι�ΑΓΩΓ ΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  ΝΗΠ ΙΑΓΩΓΩΝ  

  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

Για την ανάδειξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  Ε.ΔΙ.Π. 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  

Ο  Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21,  παρ. 1 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017), 

2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «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)» 

(ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017). 

3. Την τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄ 3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα 

«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).   

4. Την υπ’ αριθμ. 7786/30-07-2020 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Προέδρου του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παν/μίου 

Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 633/Υ.Ο.Δ.Δ./14-08-2020) 

 

Αποφασίζουμε 

  

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη,  

1. ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, 

με τον αναπληρωτή του, για ετήσια θητεία. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021,  με ώρα έναρξης ψηφοφορίας  10:00 π.μ  και λήξης  12:00. 

Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα πραγματοποιηθεί την 

επόμενη ημέρα με ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας όπως παραπάνω. 

 

Ταχ.Δ/νση: 2
ο
 χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας-

Νίκης 

   Τ.Κ. 53100 Φλώρινα 

Πληροφορίες: Ελένη Φωτιάδου 

Τηλέφωνο: 23850-55100 

Mail: efotiadou@uowm.gr  

Φλώρινα, 19-02-2021 

Α.Π.: 857 

  

 Προς: 

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π.  

 του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
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Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική  Επιτροπή, η οποία 

συγκροτείται με απόφαση της  Προέδρου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

της ψηφοφορίας,  και αποτελείται από μέλη Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου. Οι 

υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, 

υποβάλλονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών  και πρωτοκολλούνται.  

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την 

εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 

συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον 

Πρόεδρο, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής. 

 

Α. Υποψηφιότητες 

 

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών  Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Π.Τ.Ν 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: efotiadou@uowm.gr μέχρι και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 

14.00.  

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας   

1. Αίτηση Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη  Συνέλευση του Π.Τ.Ν./ Π.Δ.Μ 

 

• Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού που αποχωρούν 

από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 

προκηρυσσόμενης θέσης. 

• Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού που τελούν σε 

διαθεσιμότητα ή αργία. 

 

Β. Εκλογικό Σώμα 

 

1. Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση του Π.Τ.Ν./ 

ΠΔΜ αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.ΔΙ.Π. του Π.Τ.Ν./Π.Δ.Μ. 

 

Γ. Εκλογική Διαδικασία 

1. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.). 

Ως Ο.Δ.Ε. για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π για τη Συνέλευση 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, με τον αναπληρωτή του,  λογίζεται η 3μελής 

Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται με Πράξη του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών. Το Ο.Δ.Ε. αφού του 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. 

2. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 

(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε). Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της 

εκλογικής διαδικασίας.  

3. Μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται 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 
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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. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των 

ανωτέρω ζητημάτων. 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 στη ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί 

με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε. σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή 

η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα. 

 

Δ. Πέρας εκλογικής διαδικασίας – Πρακτικό Εκλογής – Αποτελέσματα. 

1. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Για την εκλογή 

των υποψηφίων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους), συντάσσεται τελικό πρακτικό (πρακτικό 

καταμέτρησης ψήφων και εκλογής), το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Πρόεδρο του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ.  

 

Η παρούσα Προκήρυξη – Πρόσκληση, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής, δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και των ακαδημαϊκών μονάδων 

της και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερομένους. 

 

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και της Υπουργικής Απόφασης 

 153348/Ζ1/15-9-17 και της Υπουργικής Απόφασης  Β. Προτ.191014/Ζ1/13-11-2017. 

 

 

                    Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΑΣ  

  

 

Εσωτερική Διανομή:  

-Γραφείο Πρυτανείας  

-Κοσμητεία Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών  
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