
       ΠΑΔΑ/52572/03-06-2022 

Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω1 Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ,  

τηλ.: 210 5385854, email: geo@uniwa.gr   

Πληροφορίες: Ντία Ρουφάνη 

 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 

Διευθυντών Τομέων του Τμήματος 

Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής 

ΠΡΟΣ:  Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

ΣΧΕΤ:  ΚΟΙΝ:  

 

 Έχοντας υπόψη: 

-τις διατάξεις του ν. 4521/2018 

-τις  διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-τις διατάξεις του άρθρου 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια 

εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.» του .4823/2021 

(Φ.Ε.Κ.136/Α΄/3.8.2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

και άλλες διατάξεις». 

-την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (Φ.Ε.Κ. 5364/Β΄/19.11.2021) ΚΥΑ «Καθορισμός 

του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών 

των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με 

τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα». 

-την με αριθ. 55469/13-07-2021 (ΦΕΚ 599/28-07-2021) Πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

-το από 26-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων-

ΠΑΔΑ με θέμα «Εκλογές Διευθυντών Τομέων των τμημάτων της Σχολής» 

-την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

Προκηρύσσουμε 

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών τομέων του Tμήματος, με θητεία ενός (1ός) 

έτους, με ημερομηνία έναρξης της θητείας την 01 Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία 

λήξης την 31η Αυγούστου 2023, οι οποίες θα λάβουν χώρα ηλεκτρονικά  την 

Παρασκευή 17 Ιουνίου και ώρα 11.00πμ-16.00μμ, και με επαναληπτική 

ψηφοφορία αμέσως την ίδια ημέρα και ώρα 16.00μμ-19.00μμ. 
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

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. Διευθυντής Τομέα δεν 

μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας 

του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου 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 ΑΕΙ , με εξαίρεση τη θέση Διευθυντού 

ΠΜΣ, Εργαστηρίου, κλπ. 

 

-Οι υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθυντή Τομέα υποβάλλονται στον Πρόεδρο 

του Τμήματος μέσω της Γραμματείας του Τμήματος με αποστολή αίτησης 

αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι και την Δευτέρα  13 

Ιουνίου 2022 και μέχρι ώρα 13:00μμ. 

 

-Τα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Τομέα είναι τα 

εξής: 

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. 

 

 

 
  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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