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Θέμα: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. 

στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών 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 Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/4.8.2017, τ.Α’), «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (Φ.Ε..Κ. 70/7.5.2019, τ.Α’), «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά 

σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

5. 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 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 Kορωνοϊού 



 

COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» 

(Α ́90) και άλλες διατάξεις. 

6.  Τις διατάξεις του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α ́/ 12-6-2020) «Αναβάθμιση 

του Σχολείου και άλλες διατάξεις». 

7. 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.  

8. Την υπ ́ αριθμ. 60944/Ζ1/03.06.2021 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του τρόπου 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης 

των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και 

Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων 

και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά 

όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4763/2020 (Φ.Ε.Κ. 254/21.12.2020, τ.Α’), άρθρο 162, 

«Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» 

 

αποφασίζει 

Ι. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενός 

τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με 

δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μυστική και καθολική 

ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της οικείας 

ακαδημαϊκής μονάδας. 

 



 

ΙΙ. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη 14-7-2021, με ώρα 

έναρξης της ψηφοφορίας την 12:00 και ώρα λήξης την 14:00 μ.μ. σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην υπ ́ αριθμ. 60944/Ζ1/03.06.2021 Κ.Υ.Α.  

Σε περίπτωση που κανείς εκ των υποψηφίων δε συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η επαναληπτική 

ψηφοφορία θα -πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15-7-2021 κατά τις ίδιες ώρες και 

με την ίδια εκλογική διαδικασία. 

 

ΙΙΙ. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν έως και την Πέμπτη 8-7-2021 και 

ώρα 12:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος με αίτηση προσωπικά, μέσω 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση civ@uniwa.gr 

 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών και θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη 

Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος. 

                                                                                     

                                                                                             

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                       Γεώργιος Κ. Βαρελίδης                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                Καθηγητής  
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