
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου 

του Συμβουλίου φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με θητεία έως 31-12-

2023»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Το άρθρο 43 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 

κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπό στοιχεία 123024/Ζ1/07-10-2022 Κοινή Υπουργική απόφαση «Καθορισμός της 

διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των 

Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των 

φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» ( Β’ 5220) .

3. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184).

4. Την υπ΄αριθμ. 3131/27-01-2023 (ΑΔΑ: 63ΨΞ469Β7Κ-ΜΞ7) Πρυτανική Πράξη Συγκρότησης 

Συμβουλίου Φοιτητών με θητεία έως 31-12-2023. 
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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                 ΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερομένους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης  

Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 123024/Ζ1/2022 (Β΄ 5220) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, να 

υποβάλλουν την αίτησή υποψηφιότητας τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την ιδρυματική θυρίδα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (της μορφής username@uowm.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

protocol@uowm.gr. 

      H προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 07-02-2023 εώς 20-02-2023.  

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 01-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. με 14:00.

Η εκλογική διαδικασία διενεργείται με τη χρήση  του συστήματος «ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Για την εκλογική διαδικασία ορίζεται ως  Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) τριμελής Εφορευτική 

Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Συμβουλίου Φοιτητών, που αναδεικνύονται με 

ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των μελών που δεν υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση του 

Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Φοιτητών. Με απόφασή του το οικείο Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα 

από τα μέλη του, ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με τη χρήση ενιαίου ψηφοδελτίου και κάθε εκλογέας δύναται να 

θέσει μία (1) ψήφο. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους εκλέγεται ως 

Πρόεδρος, ενώ ο δεύτερος υποψήφιος σε σειρά προτίμησης ψήφων εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος του 

Συμβουλίου.

                                                                                                  Ο Πρύτανης

                                                                                                                         Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Εσωτερική διανομή:

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

- Γραμματεία Πρυτανείας

- Διεύθυνση Διοίκησης

- Μέλη Συμβουλίου Φοιτητών
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