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Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Η Πρόεδρος του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών
και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αφού έλαβε υπόψη της:
1. 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.
2. Τις διατάξεις

του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ.Α΄):«Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4692/20 (ΦΕΚ
111/ τ. Α΄/12-6-2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.6 α του Ν.4559/2008(ΦΕΚ 142/03-08-2018,τ.Ά
5. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑ.Δ.Α.(ΦΕΚ

4621/21-10-20).
6.

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).» (ΦΕΚ Β΄ 3255) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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7. Τη με αριθ. 38738/26-07-2019 (ΦΕΚ 559/13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του

πρώην Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
8.

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)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη

Διευθυντών Τομέων

Οπτικοακουστικών Τεχνών

του

Τμήματος Φωτογραφίας και

της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θητεία ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης της
θητείας την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2022. Η
ψηφοφορία θα διεξαχθεί, με κάλπη, στις 30 Ιουνίου 2021 ,ημέρα Τετάρτη, με ώρα
έναρξης της ψηφοφορίας την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 13:00 μ.μ., σε χώρους που
θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή.
Υποψηφιότητες
Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος ΔΕΠ μέχρι και τη βαθμίδα του
Επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους.
Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.
Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα.
Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της
δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από
τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
Ο Διευθυντής

Τομέα

δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα

άλλου

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή
Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και υποψήφιες μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την
Υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας
της προκηρυσσόμενης θέσης.
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Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο
του οικείου Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος
Διευθυντή.
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των
καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων
καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του
οικείου Τομέα.
Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω
απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία
δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η
εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των
υποψηφίων.
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν
την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά
του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων.
Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους
υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες
έγκυρες ψήφους.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον
Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό
πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα υποβάλλονται με αίτηση. Οι
ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να καταθέσουν την υπογεγραμμένη αίτησή τους, μέχρι την
25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, με έναν από τους κάτωθι τρόπους:
1.- Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στη Γραμματεία
του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού.
2.- Με ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: phaa@uniwa.gr
Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα
πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. Η ηλεκτρονική υποβολή της
αίτησης πρέπει να γίνεται μόνο από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας.
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Η

επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή

ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν λάβει
τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να επικοινωνήσει, πριν
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στο τηλέφωνο του Γραφείου του
Τμήματος : 210 5385410 ή 2105385411
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
1.

Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Τομέα.

2.

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

3.

Αντίγραφο του δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Η

Πρόεδρος του Τμήματος

Εσωτερική Διανομή
• Τμήμα Πρυτανείας
• Δ/νση Διοικητικού/Τμ.Δ.Ε.Π.
• Δ/νση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών
Οργάνων
• Μέλη Δ.Ε.Π. Τομέων
Δρ
Αναστασία
Μαρκίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Συνημμένα: Υπόδειγμα αίτησης και υπ. δήλωσης

