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Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων

 του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

 της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ο Πρόεδρος

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/04-08-2018) «Οργάνωση και λειτουργία

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

τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.4692/2020  (ΦΕΚ  111/τ.Α’/12-0602020)  «Αναβάθμιση  του

Σχολείου και άλλες διατάξεις»

3. Τις  διατάξεις  του Π.Δ/τος 113/2003 (ΦΕΚ 99/2003,  τ.Α’)  «Ίδρυση Εργαστηρίου με

τίτλο  «Εργαστήριο  Μελέτης  της  Γλώσσας  και  των  Προγραμμάτων  Γλωσσικής

Διδασκαλίας»  στο  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Νηπιαγωγών  της  Παιδαγωγικής  Σχολής

Φλώρινας  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  και  καθορισμός  του

εσωτερικού τους κανονισμού»

4. Την  απόφαση  με  αρ.  5845  (ΦΕΚ  2626/τ.Β/28-06-2019)  του  Πρύτανη  του

Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα  Ίδρυση  Εργαστηρίου  με  τίτλο:

«Εργαστήριο παίδων και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες:

Ανίχνευση,  αξιολόγηση  παρέμβαση-ΑΝΑΞΠΑ-ΑΜΕΑ»  στο  Παιδαγωγικό  Τμήμα

Νηπιαγωγών  της  Σχολής  Κοινωνικών  και  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  του

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
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5. Την  Υπουργική  απόφαση  με  αριθμ.  153348/Ζ1/15-09-2017  (ΦΕΚ 3255/τ.Β/15-09-

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 και ισχύει με την Υπουργική Απόφαση με

αριθμ. Β.Πρωτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β/13-11-2017)

6. Την  Υπουργική  απόφαση  με  αριθμ 147084/Ζ1/16-11-2021  (ΦΕΚ  5364/τ.Β/19-11-

2021)  «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 των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»

7. Τη  διαπιστωτική  πράξη  του  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας  με

αριθμ.  5879/06-05-2020  για  τον  ορισμό  Προέδρου  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος

Νηπιαγωγών  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  Διευθυντών,  με  τριετή  θητεία,  των

παρακάτω εργαστηρίων,  που ιδρύθηκαν  και  λειτουργούν  στο  Παιδαγωγικό Τμήμα

Νηπιαγωγών  της  Σχολής  Κοινωνικών  και  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  του

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

1. «Εργαστήριο  Μελέτης  της  Γλώσσας  και  των  Προγραμμάτων  Γλωσσικής

Διδασκαλίας»

2. «Εργαστήριο παίδων και  εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και

αναπηρίες: Ανίχνευση, αξιολόγηση παρέμβαση-ΑΝΑΞΠΑ-ΑΜΕΑ»

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί,  αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,

την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας 10:00 και λήξης 13:00.

Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία, η ημερομηνία εκλογών

θα οριστεί  κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε για τη διαθεσιμότητα

ημερομηνιών διεξαγωγής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

1. Υποψηφιότητες  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στη  Γραμματεία  του

Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών,  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:

efotiadou  @  uowm  .  gr   , μέχρι και την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.

2. Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

i. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή
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ii. Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  του  υποψηφίου  ή

υποψηφίας κωλύματα εκλογιμότητας

iii. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

iv. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η αίτηση υποψηφιότητας και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει

να φέρουν τη ψηφιακή υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική υποβολή της

υποψηφιότητας  θα  κατατίθεται  αποκλειστικά  από  την  ιδρυματική  ηλεκτρονική

διεύθυνση του/της υποψηφίου/ας. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας

θα γίνεται με την ηλεκτρονική αποστολή αποδεικτικού πρωτοκόλλησης της αίτησης

από  τη  Γραμματεία  του  Τμήματος.  Εάν  ο/η  υποψήφιος/α  δεν  λάβει  αποδεικτικό

πρωτοκόλλησης  της  αίτησης  παρακαλείται  να  επικοινωνήσει,  πριν  τη  λήξη  της

προθεσμίας υποβολής, με τη γραμματεία του Τμήματος.

3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης

του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών  της  Σχολής  Κοινωνικών  και

Ανθρωπιστικών  Επιστήμων  που  θεραπεύουν  γνωστικό  αντικείμενο  αντίστοιχο  με

αυτό του Εργαστηρίου.

i. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν  

λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας

της προκηρυσσόμενης θέσης

ii. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες  

από μία θητείες

iii. Η  ιδιότητα  του  Διευθυντή  δεν  είναι  ασυμβίβαστη  με  την  ιδιότητα  

μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.

4. Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  παραιτηθούν  από την  υποψηφιότητά  τους  με  γραπτή

δήλωσή τους η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Η επιβεβαίωση της

αίτησης παραίτησης γίνεται με την αντίστοιχη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω

σχετικά με την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

5. Το  σώμα  εκλεκτόρων  για  την  εκλογή  Διευθυντή  Εργαστηρίου,  που  ιδρύθηκε  και

λειτουργεί  στο  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Νηπιαγωγών  της  Σχολής  Κοινωνικών  και

Ανθρωπιστικών  Επιστημών,  απαρτίζεται  από  τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  που  μετέχουν  στη

Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Την  ευθύνη  διεξαγωγής  της  εκλογικής  διαδικασίας  έχει  το  Όργανο  Διενέργειας

Εκλογών  (Ο.Δ.Ε.).  Ως  Ο.Δ.Ε.  για  την  εκλογική  διαδικασία  ανάδειξης  Διευθυντή

Εργαστηρίου που λειτουργεί στο πλαίσιο Τμήματος ενός Α.Ε.Ι. λογίζεται ο επικεφαλής

(Πρόεδρος)  της  ακαδημαϊκής  μονάδας  στην  οποία  εντάσσεται  και  λειτουργεί  το

Εργαστήριο.  Το  Ο.Δ.Ε.  αφού  του  παραδοθούν  οι  αιτήσεις  των  ενδιαφερομένων,

εξετάζει  εάν  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  του  νόμου  για  την  υποβολή
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υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων κωλύματα

εκλογιμότητας.

2. Η  ηλεκτρονική  ψηφοφορία  της  εκλογικής  διαδικασίας  ανάδειξης  των  μονομελών

οργάνων  διοίκησης  των  Α.Ε.Ι.  και  των  επιμέρους  ακαδημαϊκών  οργάνων  τους,

πραγματοποιείται  μέσω του  ειδικού  πληροφοριακού  συστήματος  με  την  ονομασία

«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου,  με την

επωνυμία  «Εθνικό  Δίκτυο  Υποδομών  Τεχνολογίας  και  Έρευνας  Α.Ε.»  (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.

Α.Ε.). 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.

3. 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, 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.  Το  Ο.Δ.Ε.  οφείλει  αμελλητί  να

προβεί  στην  εξέταση  και  επίλυση  όλων  των  ανωτέρω  ζητημάτων  μέσω  του

Διαχειριστή της ψηφοφορίας. 

4. 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 καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει

ξεχωριστή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και

την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος

που έχει καταθέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου..

5. 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 ανακοίνωσης των

αποτελεσμάτων.  Οι  υποψήφιοι,  οι  αντιπρόσωποι  των  υποψηφίων  και  οι

αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων

και μέχρι τη σύνταξη του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται κατωτέρω, πρακτικού

εκλογής, εφόσον το ζητήσουν..

ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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

τελικά  αποτελέσματα.  Το  Ο.Δ.Ε.  μέχρι  τη  στιγμή  της  εξαγωγής  των
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αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος. Μετά τη

λήξη της εκλογικής διαδικασίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα.

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

Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ ελάχιστον:

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο

αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις

επί της καταμέτρησης των ψήφων και ε) οι αποφάσεις του αρμόδιου Ο.Δ.Ε.. Στο

πρακτικό  αυτό  καταγράφονται,  επίσης,  παρατηρήσεις  για  την  τήρηση  και  την

ομαλή  έκβαση της  διαδικασίας.  Τέλος,  στο  πρακτικό  εκλογής  αναγράφονται  ο

συνολικός  αριθμός  έγκυρων ψήφων που έλαβε  κάθε  υποψήφιος  καθώς και  η

τελική κατάταξη των υποψηφίων.

3. Για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων συντάσσεται τελικό 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 Α.Ε.Ι.

4. Διευθυντής  εκλέγεται  ο  υποψήφιος  που  συγκεντρώνει  την  απόλυτη

πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.  Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει

την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2)

πρώτων  σε  ψήφους  υποψηφίων,  οπότε  και  εκλέγεται  ο  υποψήφιος  που

συγκεντρώνει  τις  περισσότερες ψήφους.  Σε περίπτωση ισοψηφίας,  διενεργείται

κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των

ισοψηφισάντων.  Για  την  επαναληπτική  ψηφοφορία  εφαρμόζονται  αναλόγως  οι

διατάξεις της Υπουργικής απόφασης με αριθμ 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364/

τ.Β/19-11-2021), κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε για τη

διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει:

α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και 

β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής

του.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής έως τη

σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων

αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  -  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΣΒΕΣΗ  ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, που

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 – Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια, στην κεντρική

ιστοσελίδα  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος

Νηπιαγωγών, και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους ενδιαφερομένους.

Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου

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

Εσωτερική διανομή:

1. Πρυτανεία

2. Κοσμητεία

3. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
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