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ΠΡΑΞΗ  ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΔΟΚΕ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 
ΘΕΜΑ: «Οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του 

Κοσμήτορα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

   

Τα μέλη της ΚΕΕ, μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ  114) τ. Α΄), ιδίως τα άρθρα 19  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4521/18 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄) 
3. την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ Β’ 3255)  Υπουργική  Απόφαση, 

 τη με αριθ.   25403/28-05-2019 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη 
Κοσμήτορα της Σχολής Διοικητικών,  Οικονομικών και Κοινωνικών  

 Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ:6ΣΧ846Μ9ΞΗ-Ι7Γ)  
 

 
α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν 

 

ομόφωνα  την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του 
Κοσμήτορα  της Σχολής Διοικητικών,  Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως εξής: 

 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  
  

Εκλογικά τμήματα – Ημερομηνία εκλογής – Επαναληπτικές εκλογές 

1. Με απόφαση της Κ.Ε.Ε. ορίζεται ότι οι εκλογές με κάλπη για την ανάδειξη του 
Κοσμήτορα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών  
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 19 
Ιουνίου 2019 και από ώρα 09:00 έως 16:00, θα πραγματοποιηθούν σε ένα (1) 
εκλογικό τμήμα, στην Πανεπιστημιούπολη 2 και συγκεκριμένα: 

  
   
 

 
 

 

  ΗΜΕΡΟΜ.: 13/06/2019 
            Αρ. πρωτ.: 28841 
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Εκλογικό Τμήμα  : Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 2ο όροφο του κτιρίου της  
Κεντρικής Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 2. 

2. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, η ψηφοφορία  θα διεξαχθεί  την Πέμπτη 20 
Ιουνίου 2019, στο  ίδιο εκλογικό τμήμα, την ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια 
ψηφοφορίας. 

3. Στην πρώτη άγονη εκλογική διαδικασία με κάλπη, για άλλο λόγο πλην αυτών 
που προβλέπονται τον νόμο, η ΚΕΕ διεξάγει εκλογική διαδικασία μέσω 
ηλεκτρονικής ψήφου στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος. 

  
Εκλογικοί κατάλογοι 

1. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι 
καταρτίστηκαν, κατά τον νόμο, από τη Διεύθυνση Διοικητικού και εγκρίθηκαν από τον 
Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

     
Ψηφοφορία - Αντιπρόσωποι 

1.  Οι εκλογείς προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα, παρουσιάζονται στην 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα τους, επαληθεύει την 
εγγραφή τους στον οικείο εκλογικό κατάλογο και σημειώνει το ονοματεπώνυμό 
τους στον οικείο κατάλογο ψηφισάντων, δίπλα από το οποίο ο εκλογέας θέτει 
την υπογραφή του. Η αναγνώριση των εκλογέων, γίνεται με βάση το δελτίο 
της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο 
προκύπτει η ταυτότητα τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην 
Εφορευτική Επιτροπή. 

2. Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει αρχικά στον εκλογέα τα ψηφοδέλτια για την 
εκλογή του Κοσμήτορα  μαζί με τον εκλογικό φάκελο – (λευκός φάκελος για 
το Α΄ Εκλεκτορικό Σώμα και γαλάζιος φάκελος για το Β΄ Εκλεκτορικό 
Σώμα). Ο φάκελος σφραγίζεται και μονογράφεται από τον  Πρόεδρο της 
Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται στον εκλογέα. Οι εκλογείς 
αποσύρονται σε ιδιαίτερο χώρο που διαφυλάσσει τη μυστικότητα της 
ψηφοφορίας και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό και ψηφίζουν. . 
Οι εκλογείς κλείνουν οι ίδιοι τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνουν 
ιδιοχείρως στην κάλπη.  

     
Ενστάσεις 

1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας 
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος  και β) κάθε 
υποψήφιος κατά την εκλογή, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του. 

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της  ΚΕΕ  έως  τη σύνταξη του 
πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων 
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αποφαίνεται αιτιολογημένα η ΚΕΕ. 

3. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν  ιδίως: 

α) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά  τη  διεξαγωγή  της  ψηφοφορίας ή 
κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των 
εκλεγέντων υποψηφίων. 

β) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη 
διαλογή των ψήφων. 

 
  

Τελικές διατάξεις 

Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί  με κάθε πρόσφορο μέσο, να αναρτηθεί  
στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να τοιχοκολληθεί έξω από το εκλογικό 
κέντρο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κατά τα ανωτέρω σχετικές διατάξεις και κυρίως ο Ν. 
4485/2017  και  ιδίως το άρθρο 19 αυτού και  η  υπ΄ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. 

 
 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 

 

Τα μέλη 
 
 
 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΒΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΜΠΟΤΗ 
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΣΙΕΡΗ 
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

  

 


