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ΠΡΑΞΗ 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών και συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την 

ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του 

Τμήματος και την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους 

στις Γενικές  Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022» 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 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 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 ισχύει 

και ειδικότερα τα άρθρα 21 και 26. 

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. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 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).» 

(ΦΕΚ Β΄ 3255/15-9-2017), 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 
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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)» 

(ΦΕΚ Β’ 3969/13-11-2017).  

5. Την υπ΄ αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ 2358/Β΄/03.06.2021) κοινή υπουργική 

απόφαση «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».  

6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 

4621/Β΄/21.10.2020) και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 12. 

7. Το γεγονός ότι η θητεία των εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στη 

Συνέλευση του Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος λήγει 

την 31η /08/2021. 

 

προκηρύσσει 

 

εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη: 

α) εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. και αναπληρωτή εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος 

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από όλα τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος. 

β) εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του κάθε Τομέα 

του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα και 

εφ’ όσον υπηρετούν σε αυτόν περισσότερα του ενός μέλους Ε.Τ.Ε.Π.  

Οι εκλογικές διαδικασίες θα διεξαχθούν την Τρίτη 13.07.2021 από 09:00 έως 13:00 και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 60944/Ζ1 (ΦΕΚ 2358/Β΄/03.06.2021) κοινή 

υπουργική απόφαση (σχετ. 5), θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ ΖΕΥΣ») της ανώνυμης 

εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 

και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) 

Υπεύθυνη για τις εκλογικές διαδικασίες και την οργάνωσή τους σύμφωνα με την ανωτέρω 

ΚΥΑ είναι τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Δημήτριος Λορέντζος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., πρόεδρος 

2. Αθανάσιος Οικονόμου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. , μέλος 

3. Νικόλαος Κορωναίος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Αριστοτέλης Ντοβόρης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 

2. Στυλιανός Κατσούλης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 

3. Αλέξανδρος Μαντάς, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 

 

Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της Υ.Α. του σχετικού 4 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την Τρίτη 29.06.2021 και ώρα 12η μ. 

στην εφορευτική επιτροπή, δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του 
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ιδρύματος και πρωτοκολλούνται, Η εφορευτική επιτροπή οφείλει να ανακηρύξει αμελλητί 

τους υποψηφίους, ώστε να υπάρξει εύλογο χρονικό διάστημα για την υποβολή ενστάσεων.  

Αν τα μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τα 

αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα 

παρόντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον δύο. 

Σε περίπτωση που παρίσταται ένα μόνο μέλος της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μέλος 

αυτό διορίζει τυχαία, ως μέλη της επιτροπής δύο και σε περίπτωση αδυναμίας έναν από τους 

εκλογείς του εκλογικού τμήματος, οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

Η εφορευτική επιτροπή οφείλει να συντάξει και να καταθέσει ηλεκτρονικά τα πρακτικά 

εκλογής στον Πρόεδρο του Τμήματος, μέσω της Γραμματείας του Τμήματος στο e-mail 

eee@uniwa.gr, άμεσα μετά την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών. 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

 

 

 

 

 

 Ευστάθιος Κυριάκης – Μπιτζάρος 

Καθηγητής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς:  

1. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος 

2. Τα αναφερόμενα τακτικά και αναπληρωματικά  

μέλη της εφορευτικής επιτροπής 

 

Κοιν:  Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος 

 

mailto:eee@uniwa.gr

		2021-06-22T09:49:56+0300
	Efstathios Kyriakis-Bitzaros




