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 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν  
 

για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων  
της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
 

Η Πρόεδρος  του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 
της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003  «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α  ́83). 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-

συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 119). 

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ άρθρα 13-22 «Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» του ν. 

4610/2019 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70). 

4. Την αριθμ. απόφαση 137444/Ζ1/06-09-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 709/09-09-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας».   

5. Την υπό στοιχεία 105170/Ζ1/12-08-2020 Υπουργική Απόφαση (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 650/19-08-2020), 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. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 48 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). 

7. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 119929/Ζ1/30-09-2022 εγκυκλίου «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με 

την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία 

συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των 

μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα». 

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 123024/ΖΙ/07-10-2022 Κοινής Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, 

ΑΔΑ: 65Ζ7469Β7Κ-Χ6Μ



 

2 
 

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). 

9. 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). 

10.  Την με αριθμ. πρωτ. 1273/16-02-2023 (ΑΔΑ:9527469Β7Κ-Π6Γ)  με θέμα: «Ανασυγκρότηση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (με έδρα την Καστοριά) της Σχολής 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , λόγω εξέλιξης 

μέλους ΔΕΠ». 

11. Την απόφαση με Αριθμ. 477 (ΦΕΚ 3718/08-10-2019, τ.B’) με θέμα «Επανίδρυση Εργαστηρίου με 

τίτλο: «Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας» στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

Ψηφιακών Μέσων 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 Διευθυντή/τριας του Εργαστηρίου ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων  της Σχολής 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τριετή 

θητεία. 

 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 24η Απριλίου 2023.Η εκλογική διαδικασία θα 

διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από τις  09:00 π.μ.  έως τις  14:00 μ.μ. με 

βάση την αριθμ. 123024/ΖΙ/07-10-2022 (Β΄5220) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Ως Διευθυντής εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 

Σε περίπτωση κατά την οποία θα απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των 

υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος 

που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 

επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε 

εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 

Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του 

συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος, αυτός εκλέγεται μόνο αν 

λάβει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού 

σώματος της παρ. 2 που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών 

Μέσων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec-cdm@uowm.gr  από 14-03-2023 έως  28-03-2023.  

 Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας απέχει κατ’ ελάχιστον είκοσι 

(20) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. 
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Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει την 

ψηφιακή υπογραφή του ενδιαφερόμενου. 

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: 

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας 

 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας 

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους 

απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στο εργαστήριο, υπό 

την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. 

Ειδικώς για τα εργαστήρια προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου ή της κλινικής, ενώ κατ’ εξαίρεση δύναται 

να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της 

προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο εργαστήριο ή την κλινική ή 

εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή 

δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης στην 

παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: sec-cdm@uowm.gr, σύμφωνα με τους όρους αυτής και 

διαβιβάζεται άμεσα στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν 

από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η παραίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον Ιδρυματικό 

Λογαριασμό, με την ψηφιακή υπογραφή του υποψηφίου. 

 

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη του Διευθυντή εργαστηρίου εάν α) το εργαστήριο έχει 

αυτοδυναμία απαρτίζεται από: το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, 

ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που είναι 

τοποθετημένοι και υπηρετούν στο εργαστήριο ή την κλινική σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 57 του 

ν. 4957/2022 αντίστοιχα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε 

καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 

του ν. 4957/2022. 

 β) εάν το εργαστήριο δεν έχει αυτοδυναμία απαρτίζεται από:  το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., πλήρους 

και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων 

λεκτόρων, που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα που εντάσσεται το εργαστήριο (Τμήμα ή Σχολή) 

κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής 

καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.  

Εάν ένα Εργαστήριο είναι διεπιστημονικό και ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π., που έχει τοποθετηθεί και 

υπηρετεί σε ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο υπολείπεται του αριθμού πέντε (5) κατά τον χρόνο 

προκήρυξης των εκλογών, το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. των 

συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών μονάδων για την ίδρυση του εργαστηρίου. 

Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου 

επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. 

 

 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών 

Ως  Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας του 

Διευθυντή ορίζεται: α) ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Κοσμήτορας της Σχολής, εάν το εργαστήριο 

εντάσσεται σε Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή, β) ο Κοσμήτορας της Σχολής, εάν το εργαστήριο 

εντάσσεται σε Σχολή, που δεν είναι Μονοτμηματική. 
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Εάν το όργανο που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας είναι παράλληλα 

υποψήφιος για το αξίωμα του Διευθυντή εργαστηρίου, τότε ως Ο.Δ.Ε. ορίζεται ανά περίπτωση: 

α) ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος ή ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας, εάν το εργαστήριο εντάσσεται σε 

Τμήμα ή σε Μονοτμηματική Σχολή, 

β) το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ της Σχολής, εάν το εργαστήριο εντάσσεται σε Σχολή που δεν είναι 

Μονοτμηματική. 

Εάν το Ο.Δ.Ε. είναι μονοπρόσωπο, το εν λόγω πρόσωπο ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή. 

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 

 

Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας, το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 

ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. 

 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 πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν. 

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

 Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία 

του συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα. 

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

Το πρακτικό εκλογής υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. προς το αρμόδιο όργανο για την έκδοση 

διαπιστωτικής πράξης εκλογής, όπου απαιτείται, και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι. 

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

         
Η Πρόεδρος 

του Τμήματος Επικοινωνίας και 
Ψηφιακών Μέσων 

  
 

Καθηγήτρια Δόμνα Μιχαήλ 
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Εσωτερική διανομή: 

1. Γραμματεία Πρύτανη 
2. Δ/νση Διοικητικού 
3. Κοσμητεία Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
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