
 

 

 

Αιγάλεω, 10/07/2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΣΡΙΜΕΛΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ ΣΗ 16
ηρ 

ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 

 

Η Τξηκειήο Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεηά ηνλ νξηζκό ηεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

33193/05.07.2019 Απόθαζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο Σρνιήο Γηνηθεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη 

Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο,(ΑΓΑ:6ΧΤΘ46Μ9ΞΗ-4Γ4)  

 

Ομόθωνα αποθαζίζει και οπίζει ηα εξήρ: 

 

Εκλογικά Σμήμαηα – Ημεπομηνία Εκλογήρ – Επαναληπηικέρ Εκλογέρ 

1. Η ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηεο Σρνιήο 

Γηνηθεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ζα δηεμαρζεί κε θπζηθή θάιπε ζε έλα 

εθινγηθό ηκήκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αίζνπζα Δ110 ζηνλ 1
ν
 όξνθν ηνπ θηηξίνπ Γ ζηελ 

Παλεπηζηεκηνύπνιε 2, ηην Σπίηη 16/07/2019, θαη ώξεο 09.00-14.00. 

2. Σε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο, ε ςεθνθνξία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θπζηθή 

θάιπε ηελ Σεηάπηη 17/07/2019, ηηο ίδηεο ώξεο, ζηνλ ίδην ρώξν. 

 

Εκλογικοί Καηάλογοι 

1. Τν εθινγηθό δηθαίσκα αζθνύλ κόλν όζνη θαη όζεο είλαη εγγεγξακκέλνη/εο ζηνπο εθινγηθνύο 

θαηάινγνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηελεξγνύληαη νη εθινγέο. Οη εθινγηθνί θαηάινγνη 

εγθξίζεθαλ από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ηδξύκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Διαδικαζία ψηθοθοπίαρ 

1. Χξέε Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζα εθηειεί ε Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή όπσο απηή 

νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 33193/05.07.2019 απόθαζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο Σρνιήο 

Γηνηθεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο,(ΑΓΑ:6ΧΤΘ46Μ9ΞΗ-4Γ4). Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δηελεξγεί ηελ ςεθνθνξία θαη 

επζύλεηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θάιπεο θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ρώξνπ γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, κία εκέξα πξηλ από απηήλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκόδηα ηερληθή 

ππεξεζία.  

2. Οη εθινγείο πξνζέξρνληαη ζηα εθινγηθά ηκήκαηα, παξνπζηάδνληαη ζηελ Δθνξεπηηθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπο, επαιεζεύεη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ νηθείν 

εθινγηθό θαηάινγν θαη ζεκεηώλεη ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο ζηνλ νηθείν θαηάινγν ςεθηζάλησλ, 

δίπια από ην νπνίν ν εθινγέαο ζέηεη ηελ ππνγξαθή ηνπ. Η αλαγλώξηζε ησλ εθινγέσλ, γίλεηαη 

κε βάζε ην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιιν δεκόζην έγγξαθν από ην νπνίν 

πξνθύπηεη ε ηαπηόηεηα ηνπο, ην νπνίν νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 

3.  Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή παξαδίδεη αξρηθά ζηνλ εθινγέα ηα ςεθνδέιηηα γηα ηελ εθινγή ηνπ 

Πξνέδξνπ καδί κε ηνλ εθινγηθό θάθειν – (ιεπθόο θάθεινο γηα ην Α΄ Δθιεθηνξηθό Σώκα θαη 

γαιάδηνο θάθεινο γηα ην Β΄ Δθιεθηνξηθό Σώκα). Ο θάθεινο ζθξαγίδεηαη θαη κνλνγξάθεηαη 

από ηελ Πξόεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη παξαδίδεηαη ζηνλ εθινγέα. Οη εθινγείο 

απνζύξνληαη ζε ηδηαίηεξν ρώξν πνπ δηαθπιάζζεη ηε κπζηηθόηεηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη έρεη 

δηακνξθσζεί θαηάιιεια γηα ην ζθνπό απηό θαη ςεθίδνπλ.  Οη εθινγείο θιείλνπλ νη ίδηνη ηνλ 

εθινγηθό θάθειν θαη ηνλ ξίρλνπλ ηδηνρείξσο ζηελ θάιπε. 

 

 

Ενζηάζειρ 

1. Δλζηάζεηο θαηά ηνπ θύξνπο ησλ εθινγώλ κπνξεί λα ππνβάιεη: α) θάζε εθινγέαο εγγεγξακκέλνο 

ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Ιδξύκαηνο θαη β) θάζε ππνςήθηνο θαηά ηελ εθινγή, ν 

αληηπξόζσπνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ. 

2. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο, ελώπηνλ ηεο ΚΔΔ έσο ηε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ 

εθινγήο, ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ςεθνθνξία. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα ε 

ΚΔΔ. 

3. Λόγνπο έλζηαζεο ζεκειηώλνπλ ηδίσο: 

α) Η παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο ή θαηά ηελ 

εμαγσγή ηνπ εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο ή θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ εθιεγέλησλ ππνςεθίσλ. 



 

 

 

β) Η αθπξόηεηα ή ε εζθαικέλε θαηακέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ε εζθαικέλε δηαινγή ησλ 

ςήθσλ. 

 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε λα γλσζηνπνηεζεί κε θάζε πξόζθνξν κέζν θαη λα αλαξηεζεί ζηελ 

θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξύκαηνο  

 

 

 

Η Ππόεδπορ ηηρ Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ 

 

Σελώνη Δήμηηπα-Δώπα 

Επίκοςπη Καθηγήηπια 

 

 

Σα μέλη ηηρ Κενηπικήρ Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ 

 

Κονηογιάννη Ελένη                                Δούκα Μαπία 

Λέκηοπαρ Εθαπμογών                  Λέκηοπαρ Εθαπμογών 


