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     Αριθ.Πρωτ.:  16 
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή 
του Διατμηματικού Εργαστηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής 

(Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών) με τίτλο: 
«Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste 

Management Laboratory-AWMA Lab» 
 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 92/2003 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας». 

2. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 134881α/Β1/23-12-2003 (ΦΕΚ 1975/τ.Β’/31-12-2003) 

«Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας». 

3. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

4. Την αριθμ. απόφαση 137444/Ζ1/06-09-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ 709/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) 

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». 

5. Την αριθμ. 105170/Ζ1/12-08-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 650/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./19-08-2020), με 

την οποία διαπιστώθηκε ότι η θητεία των υπηρετούντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρατείνεται έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) 

ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31-08-2023. 

6. Την Πρυτανική πράξη αριθμ.210/10-9-2019 (ΦΕΚ 782/26-9-2019,τ.ΥΟΔΔ) για την εκλογή 

Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

7. Την Πρυτανική πράξη αριθμ.5370/1-4-2020  (ΦΕΚ1517/22-4-2020, τ.Β΄)  με θέμα «Ίδρυση 

Διατμηματικού Εργαστηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών  

και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο 

Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste 

Management Laboratory-AWMA Lab)» 

8. Την απόφαση με αριθμ. 77561/Ζ1 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη 

του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών 
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μονάδων των Α.Ε.Ι. καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που 

λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/ τ.Β’/22-06-2020). 

9. Το Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/ τ.Α’/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 

διατάξεις». 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του  Διατμηματικού εργαστηρίου με τίτλο: 

«Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and 

Waste Management Laboratory-AWMA Lab» (συνέργεια των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών 

και  Χημικών Μηχανικών) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για 

τριετή (3) θητεία. 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί  μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 26-10-2021, από 

09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.. με βάση την αριθμ.77561/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020). 

Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα πραγματοποιηθεί την 

επόμενη ημέρα, Τετάρτη 27-10-2021, από 09.00πμ έως 14.00μμ 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση : sec.eng@uowm.gr από 4-10-2021 μέχρι και 15-10-2021 και ώρα 14.00μμ Η αίτηση 

υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από: 

1. υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα 

εκλογιμότητας 

2.  σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή 

υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική υποβολή της υποψηφιότητας θα κατατίθεται 

αποκλειστικά από την ιδρυματική ηλεκτρονική διεύθυνση του/της υποψηφίου/ας. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη ΔΕΠ  του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών που ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του εργαστηρίου. 

• Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

• Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή 

μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. 

• To εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα 

μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά (Κ.Υ.Α. 2481/2020). Η ηλεκτρονική 

ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού 

Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).  
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Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας 

της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής οι αιτήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων 

ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της 

οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του 

Διευθυντή.  

Για τη διεξαγωγή της ανωτέρω ψηφοφορίας, θα συσταθεί μία (1) τριμελής Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή, η οποία αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα εξετάσει την 

εκλογιμότητα, θα ανακηρύξει τους υποψήφιους Διευθυντές και θα εκδώσει άμεσα και εγκαίρως το 

αποτέλεσμα. Οι επικαιροποιημένοι εκλογικοί κατάλογοι των μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής,  (οι οποίοι για 

τις ανάγκες της παρούσας διαδικασίας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο των 

εκλεκτόρων με αλφαβητική σειρά, τη βαθμίδα και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις), θα 

παραδοθούν από την Γραμματεία στην τριμελή ΚΕΕ, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την 

ημέρα της ψηφοφορίας. Η ΚΕΕ θα συσταθεί με απόφαση του Προέδρου. Η Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 

και μπορεί, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, να εξουσιοδοτεί 

εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του Τμήματος/Ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην 

οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα 

προκύπτει κατά την εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα 

οριζόμενα στην ως άνω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και 

τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.  

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη 

του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται 

αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή στην οποία απευθύνονται. 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο 

υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται 

κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων. 

 

Συνημμ.: 

Αίτηση υποψηφιότητας 

 

 

 

 
 
 
 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
 
 

Αθανάσιος Τριανταφύλλου 
Καθηγητής 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραμματεία Πρυτανείας 

2. Γραμμματεία Συγκλήτου 

3. Διεύθυνση Διοικητικού 

4. Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής 

Μέριμνας 

5. Ακαδημαϊκές μονάδες Πολυτεχνικής Σχολής 
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ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ με τίτλο : «Διαχείριση Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab» 

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

 

Στοιχεία υποψηφίου 

Ονοματεπώνυμο     :          

Πατρώνυμο            :          

Γνωστικό αντικείμενο:                                                        

Τμήμα                     :              

Διεύθυνση               :          

Κινητό                     :          

Ε – mail                   :            

 

Αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα, 

 

Σας παρακαλώ, δεχθείτε την υποψηφιότητά μου για την θέση του Διευθυντή του εν λόγω 

Εργαστηρίου, με τριετή θητεία. 

Συνημμένα, καταθέτω: 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας. 

• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

KOZANH,       ……  / …… / …… 

 

Ο αιτών / Η αιτούσα, 

 

 

 

[υπογραφή] 
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