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Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα 

Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, 

Τ.Κ. 12244, Αιγάλεω 

Πληροφορίες : ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

Τηλέφωνο  : 210 5381219 

Fax          : 210 5381501 

e-mail          : idpe@uniwa.gr  

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                           
           Ημερομηνία: 26.11.2021 
           Αρ. Πρωτ.  :  

 
Προς: Τα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος 

Μηχανικών Βιομηχανικής 

Σχεδίασης και Παραγωγής  

            (μεσώ ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) 

 

Κοιν :  

1. Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής 

2. Κοσμήτορα της Σχολής 

Μηχανικών 

3. Διεύθυνση Υποστήριξης 

Ακαδημαϊκών Οργάνων  

 
 

 
ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των τριών (3) 

Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής» 

 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής έχοντας 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. 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 με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 

111/Α΄/12.06.2020) και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση 

της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων» όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄112). 
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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 2 

διατάξεις (Α΄84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4692/20 παρ. 3 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/ 12-6-2020) «Αναβάθμιση του 

Σχολείου και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/21.12.2020,τ.Α΄) άρθρο 162 «Διεξαγωγή 

εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας». 

8. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Φ.Ε.Κ. 3255/Β΄/15.09.2017) Απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «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).» , όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Προτ. 

191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, 

με θέμα «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)».  

9. Την υπ’ αριθμ. 60944/Ζ1/28.5.2021 (Φ.Ε.Κ. 2358/Β’/3.6.2021) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας με θέμα “Καθορισμός του τρόπου 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των 

εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ 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.” 

10. Την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (Φ.Ε.Κ. 5364/Β’/19.11.2021) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας με θέμα “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.” 

11. Τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020) και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8. 

12. Το Φ.Ε.Κ. 599/28.07.2021 τ. Υ.Ο.Δ.Δ., βάσει του οποίου εκλέχθηκε Πρόεδρος του Τμήματος 

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος 

Γκανέτσος.   

13. Την υπ’ αριθμ.  75371/18.10.2021 (Φ.Ε.Κ. 4770/Β’/18-10-2021) Απόφαση  του Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την “Ίδρυση νέων Τομέων του Τμήματος 

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”. 
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π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των τριών (3) Τομέων: 

1. Συστημάτων Βιομηχανικής Παραγωγής 

2. Βασικών Επιστημών και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών 

3. Επιστήμης Αποφάσεων και Διαδικασιών 

του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με ημερομηνία λήξης της θητείας την 31η Αυγούστου 2022, 

γνωρίζοντας τα ακόλουθα: 

 

1. Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων θα πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 10:00- 14:00, ηλεκτρονικά μέσω της 

«Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ». 

2. Οι υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθυντή Τομέα υποβάλλονται στον Πρόεδρο του 

Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής μέσω της Γραμματείας 

του Τμήματος με αποστολή αίτησης αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση idpe@uniwa.gr από το ιδρυματικό e-mail των 

υποψηφίων, μέχρι την Παρασκευή 3/12/2021 και ώρα 12:00. 

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές την επόμενη εργάσιμη 

δηλ. τη Δευτέρα 13/12/2021 τις ίδιες ώρες.  

4. 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. 

5. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση 

του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.  

6. Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή Τομέα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην 

περίπτωση αυτή, Διευθυντής Τομέα δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) 

έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του.  

7. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή Τομέα για περισσότερες 

από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 

8. Ο/Η 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. 
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Τα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Τομέα είναι τα εξής: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Τομέα. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της υποψήφιας 

κωλύματα εκλογιμότητας. 

3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής 

Σχεδίασης και Παραγωγής καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 

Παραγωγής  

 

 

 Θεόδωρος Γκανέτσος 

Καθηγητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένο: Αίτηση υποψηφιότητας 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ………………………………………  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

Όνομα: …………………………………………………………………………… 

Επώνυμο : ……………………………………………………………………… 

Όνομα πατέρα : ……………………………………………………………… 

Ιδιότητα : ………………………………………………………………………… 

Βαθμίδα:………………………………………………………………………….. 

Τόπος γέννησης : ………………………………… Ημερομηνία γέννησης : …….……………………………….. 

Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………… 

Τηλέφωνο: ……………………………………  

Email: ……………………………………………………………………………. 

 
 
 
Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου, ως Διευθυντής του 

Τομέα……………………………………………………………….του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής 

Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις 

που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και η αριθμ. πρωτ. ……………..…..…………Προκήρυξη Εκλογών. 

Υποβάλλω συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Αθήνα, …../…../2021 

 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

 

 

………………………………… 

(υπογραφή) 
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