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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

           Ημερομηνια: 07.06.2021
              Αρ. Πρώτ.  : 44472

Προς: Τα μελη Δ.Ε.Π. τού Τμη ματος 
Ηλεκτρολο γών και Ηλεκτρονι-
κώ ν Μηχανικώ ν (μεσώ ηλε-
κτρονικού  ταχύδρομειού)

Κοιν :
1. Πρύ τανη τού Πανεπιστημιού 

Δύτικη ς Αττικη ς
2. Κοσμη τορα της Σχολη ς 

Μηχανικώ ν
3. Διεύ θύνση Υποστη ριξης 

ΑκαδημαιFκώ ν Οργα νών

ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών Τομέων του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών»

Ο Προ εδρος τού Τμη ματος Ηλεκτρολο γών και Ηλεκτρονικώ ν Μηχανικώ ν εχοντας ύπο ψη:
1. Τις διατα ξεις τού Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018’) «Ίδρύση Πανεπιστημιού Δύτι-

κη ς Αττικη ς και α λλες Διατα ξεις», ο πώς ισχύ ει.
2. Τις διατα ξεις τού α ρθρού 27 τού Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) «Οργα νώση

και  λειτούργια  της  ανώ τατης  εκπαιδεύσης,  ρύθμισεις  για  την  ερεύνα  και  α λλες
διατα ξεις.»,  ο πώς  τροποποιη θηκε  με  τις  διατα ξεις  τού  α ρθρού  98  τού  Ν.4692/2020
(Φ.Ε.Κ. 111/Α΄/12.06.2020) και ισχύ ει.

3. Τις διατα ξεις τού Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομη , Λειτούργια, Διασφα λιση
της  Ποιο τητας  τών  Σπούδώ ν  και  Διεθνοποιηση  τών  Ανώτα τών  Εκπαιδεύτικώ ν  Ιδρύ-
μα τών» ο πώς ισχύ ει.

4. Την ύπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Φ.Ε.Κ. 3255/Β΄/15.09.2017) Απο φαση τού Υπούρ-
γού  Παιδειας, Έρεύνας και Θρησκεύμα τών «Τρο πος διεξαγώγη ς τών εκλογικώ ν διαδικα-
σιώ ν για την ανα δειξη τών μονοπρο σώπών οργα νών τών Α.Ε.Ι. και διαδικασια ορισμού
και ανα δειξης εκπροσώ πών τών μελώ ν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τών διοικητικώ ν ύπαλ-
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λη λών και τών φοιτητώ ν στα σύλλογικα  ο ργανα τών Α.Ε.Ι. κατα  την πρώ τη εφαρμογη
τού ν. 4485/2017 (Α’114).» , ο πώς τροποποιη θηκε με την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-
11-2017 Απο φαση τού Υπούργού  Παιδειας, Έρεύνας και Θρησκεύμα τών με θεμα «Τρο-
ποποιηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) ύπούργικη ς απο φασης, με θεμα
«Τρο πος διεξαγώγη ς τών εκλογικώ ν διαδικασιώ ν για την ανα δειξη τών μονοπρο σώπών
οργα νών τών Α.Ε.Ι. και διαδικασια ορισμού  και ανα δειξης εκπροσώ πών τών μελώ ν Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τών διοικητικώ ν ύπαλλη λών και τών φοιτητώ ν στα σύλλογικα  ο ργα-
να τών Α.Ε.Ι. κατα  την πρώ τη εφαρμογη  τού ν. 4485/2017 (Α΄ 114)». 

5. Την ύπ’ αριθμ. 8002/25.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 3778/Β΄/03.09.2018) απο φαση της Διοικού σας
Επιτροπη ς  τού Πανεπιστημιού Δύτικη ς  Αττικη ς  «Ίδρύση -  Σύ σταση Τομεών τών Τμη-
μα τών τών Σχολώ ν τού Πανεπιστημιού Δύτικη ς Αττικη ς». 

6. Τον  Εσώτερικο  κανονισμο  λειτούργιας  τού  Πανεπιστημιού  Δύτικη ς  Αττικη ς  (Φ.Ε.Κ.
4621/Β΄/21.10.2020) και ειδικο τερα τα α ρθρα 7 και 8.

7. Τη με ΑΠ:59577/03.09.2020 διαπιστώτικη  πρα ξη τού Πρύ τανη τού Πανεπιστημιού Δύτι-
κη ς Αττικη ς για την εκλογη  και ορισμο  τού Διεύθύντη  τού Τομεα Σύστημα τών Ηλεκτρι-
κη ς Ενεργειας, τού Διεύθύντη  τού Τομεα Ηλεκτρικώ ν Βιομηχανικώ ν Διατα ξεών και Αύτο-
ματισμού , τού Διεύθύντη  τού Τομεα Ηλεκτρονικη ς και Υλικώ ν, τού Διεύθύντη  τού Τομεα
Υπολογιστικώ ν Σύστημα τών και Ελεγχού, της Διεύθύ ντριας τού Τομεα Ψηφιακώ ν και Εν-
σώματώμενών Σύστημα τών, τού Διεύθύντη  τού Τομεα Τηλεπικοινώνιώ ν, Πληροφορικη ς
και  Επεξεργασιας  Ση ματος  και  τού  Διεύθύντη  τού  Τομεα  Μετα δοσης  –  Επεξεργασιας
Πληροφοριας και Δικτύ ών.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

εκλογες για την ανα δειξη τών Διεύθύντώ ν τών Τομεών:
1. Σύστημα τών Ηλεκτρικη ς Ενεργειας
2. Ηλεκτρικώ ν Βιομηχανικώ ν Διατα ξεών και Αύτοματισμού
3. Ηλεκτρονικη ς και Υλικώ ν
4. Υπολογιστικώ ν Σύστημα τών και Ελεγχού
5. Ψηφιακώ ν και Ενσώματώμενών Σύστημα τών
6. Τηλεπικοινώνιώ ν, Πληροφορικη ς και Επεξεργασιας Ση ματος
7. Μετα δοσης – Επεξεργασιας Πληροφοριας και Δικτύ ών

τού Τμη ματος Ηλεκτρολο γών και Ηλεκτρονικώ ν Μηχανικώ ν της Σχολη ς Μηχανικώ ν τού Πα-
νεπιστημιού Δύτικη ς Αττικη ς με θητεια ενο ς (1) ετούς, με ημερομηνια εναρξης της θητειας
την 1η Σεπτεμβριού 2021 και ημερομηνια λη ξης την 31η Αύγού στού 2022.

Η ψηφοφορια ειναι α μεση και μύστικη  και θα διεξαχθει  με κα λπη την  Πέμπτη 24 Ιουνίου
2021 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 στις εξη ς αιθούσες της Πανεπιστη-
μιού πολης Αρχαιού Ελαιώ να:

1. Στην αιθούσα Β120 για τον Τομεα Σύστημα τών Ηλεκτρικη ς Ενεργειας.
2. Στην  αιθούσα  Β125 για  τον  Τομεα  Ηλεκτρικώ ν  Βιομηχανικώ ν  Διατα ξεών  και

Αύτοματισμού .
3. Στην αιθούσα Β026γ για τον Τομεα Ηλεκτρονικη ς και Υλικώ ν.
4. Στην αιθούσα Α112 για τον Τομεα Υπολογιστικώ ν Σύστημα τών και Ελεγχού.
5. Στην αιθούσα ΖΒ208 για τον Τομεα Ψηφιακώ ν και Ενσώματώμενών Σύστημα τών.
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6. Στην  αιθούσα  ΖΒ203 για  τον  Τομεα  Τηλεπικοινώνιώ ν,  Πληροφορικη ς  και
Επεξεργασιας Ση ματος.

7. Στην αιθούσα  ΖΒ207 για τον Τομεα Μετα δοσης – Επεξεργασιας Πληροφοριας και
Δικτύ ών.

Σε περιπτώση πού απαιτηθει  επαναληπτικη  ψηφοφορια αύτη  θα πραγματοποιηθει  την ιδια
μερα, η τοι Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, απο  14:00 εώς 16:00 και στον ιδιο χώ ρο ανα  Τομεα.

Υποψηφιο τητα για τη θεση τού Διεύθύντη  Τομεα μπορού ν να θεσούν μελη Δ.Ε.Π. τού οικειού
Τομεα,  πλη ρούς  απασχο λησης  μεχρι  και  τη  βαθμιδα  τού  Επικούρού  Καθηγητη .  Αν  δεν
ύπα ρχούν ύποψηφιο τητες, ο Διεύθύντη ς τού Τομεα οριζεται απο  τη Σύνελεύση τού Τμη ματος
μεταξύ  τών μελώ ν  Δ.Ε.Π.  τού Τομεα.  Επιτρεπεται  η  εκλογη  Διεύθύντη  Τομεα  για δεύ τερη
σύνεχο μενη θητεια. Στην περιπτώση αύτη , Διεύθύντη ς Τομεα δεν μπορει να επανεκλεγει πριν
περα σούν δύ ο (2) ετη απο  τη λη ξη της δεύ τερης θητειας τού. Δεν επιτρεπεται η εκλογη  τού
ιδιού προσώ πού ώς Διεύθύντη  Τομεα για περισσο τερες απο  τεσσερις (4) θητειες σύνολικα .

Ο/Η  Διεύθύντη ς/ρια  Τομεα  δεν  επιτρεπεται  να  κατεχει  σύγχρο νώς  το  αξιώμα  α λλού
μονοπρο σώπού οργα νού τού οικειού η  α λλού Α.Ε.Ι., με εξαιρεση τις θεσεις Διεύθύντη  Π.Μ.Σ.,
Εργαστηριού, Κλινικη ς και Μούσειού.

Οι  ύποψηφιο τητες  για  τη  θεση  τού  Διεύθύντη  Τομεα  ύποβα λλονται  στον  Προ εδρο  τού
Τμη ματος  Ηλεκτρολο γών  και  Ηλεκτρονικώ ν  Μηχανικώ ν  μεσώ  της  Γραμματειας  τού
Τμη ματος με αποστολη  αιτησης αποκλειστικα  και μο νο μεσώ ηλεκτρονικού  ταχύδρομειού
στη διεύ θύνση eee  @  uniwa  .  gr   και μεχρι την Τρίτη 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 μ.

Τα δικαιολογητικα  ύποβολη ς ύποψηφιο τητας για τη θεση Διεύθύντη  Τομεα ειναι τα εξη ς:
1. Αιτηση ύποψηφιο τητας για τη θεση Διεύθύντη  Τομεα
2.  Υπεύ θύνη δη λώση ο τι  δεν σύντρεχούν στο προ σώπο τού ύποψη φιού η  της ύποψη φιας
κώλύ ματα εκλογιμο τητας
3. Αντιγραφο Δελτιού Ταύτο τητας η  Διαβατηριού.

Ο Προ εδρος τού Τμη ματος
Ηλεκτρολο γών και Ηλεκτρονικώ ν Μηχανικώ ν

 Εύστα θιος Κύρια κης-Μπιτζα ρος
Καθηγητη ς.
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