Πανεπιστημιούπολη «Αρχαίος
Ελαιώνας»
Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250
12244 Αιγάλεω
Πληροφορίες :Ειρήνη Βαρδακώστα
Τηλέφωνο : 210-5381507
Fax
:e-mail
: civ@uniwa.gr

Ημερομηνία: 11/6/2021
Αρ. Πρωτ. : 46190
Προς: Τα μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Κοιν:
1.Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
2.Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών
3.Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών
Οργάνων

Θέμα: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/02-03-2018, τ. Α΄): «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄): «Δομή,
Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση
και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και
Άλλες Διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν.
4589/2019.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ. Α΄/30-5-2020
«Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Α΄84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π.
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4692/20 (ΦΕΚ 111/ τ. Α΄/12-6-2020
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ΄ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. «Τρόπος Διεξαγωγής των
Εκλογικών Διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων
των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των
φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του
Ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3255), όπως ισχύει σήμερα με τις
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
7. Την Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
8. Την ένταξη των μελών Δ.Ε.Π στους Τομείς του Τμήματος
προκηρύσσει
εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θητεία για το
διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2022. Συγκεκριμένα για τους Τομείς του
Τμήματος:
•

Τομέας Α’ -Τομέας Δομοστατικής Μηχανικής

•

Τομέας Β’-Τομέας Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής

•

Τομέας Γ’-Τομέας Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί , όπως προβλέπει η κείμενη
νομοθεσία, με φυσική κάλπη

τη Δευτέρα 28-6-2021, με ώρα έναρξης της

ψηφοφορίας την 9:30 π.μ. και ώρα λήξης την 12:00 στην Αίθουσα Β013 του

Τμήματος

Πολιτικών

Μηχανικών

στην

Πανεπιστημιούπολη

«Αρχαίος

Ελαιώνας».
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί με φυσική
κάλπη την ίδια ημέρα, ήτοι 28-6-2021 και ώρα 12:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο.
Α. Υποψηφιότητες
Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα μπορούν να θέσουν μέλη Δ.Ε.Π.
του οικείου Τομέα, πλήρους απασχόλησης μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.
Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή Τομέα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην
περίπτωση αυτή, Διευθυντής Τομέα δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο
έτη από τη λήξη της Δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ιδίου
προσώπου ως Διευθυντή Τομέα για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις
Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα υποβάλλονται στη
Γραμματεία του Τμήματος με αίτηση προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση civ@uniwa.gr μέχρι τη Δευτέρα 21-62021 και ώρα 12:00 μ.μ.
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:
1.Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Τομέα.
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της
υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας.
3.Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Β. Εκλεκτορικό σώμα
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το
σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα.
Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των
υποψηφίων. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους
υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος
που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας
υποψήφιος

δε

συγκεντρώνει

την

απαιτούμενη

πλειοψηφία,

η

ψηφοφορία

επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους
υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες
έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο
του Τμήματος. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσονται σχετικά πρακτικά. Τα
πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη. Ο Πρύτανης
εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και θα σταλεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γεώργιος Κ. Βαρελίδης
Καθηγητής
Συνημμένα:
1.Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Τομέα.
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου
ή της υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας.

