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ANAKOIΝΩΣΗ 
 

 ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΔΟΚΕ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 
 

 
Οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχείρησεων ΣΔΟΚΕ  
 
  

Εκλογικά τμήματα – Ημερομηνία εκλογής – Επαναληπτικές εκλογές 

Με απόφαση της Κ.Ε.Ε. ορίζεται ότι οι εκλογές με κάλπη για την ανάδειξη του 
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχείρησεων 
ΣΔΟΚΕ, οι οποίες θα διεξαχθούν την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και από ώρα 
09:00 έως 14:00, θα πραγματοποιηθούν σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, στην 
Πανεπιστημιούπολη 2 και συγκεκριμένα: 

Εκλογικό Τμήμα  : Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 2ο όροφο του κτιρίου της  
Κεντρικής Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 2. 

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, η ψηφοφορία  θα διεξαχθεί  την Τετάρτη 17 
Ιουλίου 2019, στο  ίδιο εκλογικό τμήμα, την ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια 
ψηφοφορίας. 

 

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος : 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ 

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος : 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΥΛΑ 

 

 
 
 

Εκλογικοί κατάλογοι 

  
   
 

 
 

 

  ΗΜΕΡΟΜ.: 09/07/2019 
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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 

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. 

Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει αρχικά στον εκλογέα τα ψηφοδέλτια για την 
εκλογή του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου μαζί με τον εκλογικό φάκελο 
– (λευκός φάκελος για το Α΄ Εκλεκτορικό Σώμα και γαλάζιος φάκελος για 
το Β΄ Εκλεκτορικό Σώμα). Οι φάκελοι σφραγίζονται και μονογράφονται από 
τον  Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδονται 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 
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 
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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 εφαρμόζεται 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 
 

Η Πρόεδρος 
 
 
 
 

ΘΕΟΧΑΝΘΗ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 
 

 

 
  
  

  

 


