
                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 Καστοριά, 26-09-2022 
 
Σχολή Θετικών Επιστημών 

 

Τμήμα Μαθηματικών 
Διεύθυνση:  Περιοχή Φούρκα Καστοριάς   
Τ.Κ 52100 
Πληροφορίες: Νάτση Χριστίνα                
Τηλέφωνο:       2467440000 
e-mail:               math@uowm.gr 
 
                                                        

Αριθμ. Πρωτ. 51 
 
 
                                                                                                                                            

 
 

      

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

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 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)». 

6. 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». 
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7. Τα άρθρα 29,42,43,76 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

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

9. Τις διατάξεις των άρθρων 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». 

 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Tμήματος Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ετήσια θητεία (από 01/01/2023 
έως 31/12/2023). 
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 22η 
Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ. με βάση το Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-07-
2022) .  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.). Η 
εκλογή των εκπροσώπω.ν πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των 
υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών. 
Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του 
αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν 
υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται 
οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Aν 
υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που 
ισοψήφησαν (παρ. 1, άρθρο 191 του Ν. 4964/2022). 
 
1.ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του 
Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό 
την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν υπερβαίνουν 
την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά οι 
υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι 
κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια 
των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
προς τη Γραμματεία του Τμήματος, από 01 έως και 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα από 09:00 π.μ. έως 14:00 
μ.μ.. 
 

 
 
2.ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος 

απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, 

που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76, β) το 

σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν 

υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και γ) 

το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την 

εγγραφή τους. 
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3.ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, μέσω ηλεκτρονικής 
κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών της παρ. 3, από την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει 
υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών. Aν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που 
κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, η διαδικασία επαναλαμβάνεται. 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την 
εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους, οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του 
Τμήματος Μαθηματικών και στην Κοσμήτορα της Σχολής. 
 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 

και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης στους 

φοιτητές του Τμήματος. 

 
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην κεντρική ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στον ιστότοπο Διαύγεια, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Τμήματος. 

 
 
  
 

                                         
                                           Ο  Πρόεδρος 

 
 
 

     Καθηγητής Μπίσμπας Αντώνιος 
 
 

Εσωτερική διανομή: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 Γραμματεία Πρυτανείας 

 Αντιπρυτάνεις 

 Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

 Γραμματεία Συγκλήτου 

 Διεύθυνση Διοικητικού 

 Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας 

 Σχολή Θετικών Επιστημών 

 Τμήμα Μαθηματικών 
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