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Hμερoμηνiα:
Aρ. Πρωτ. :

Πρog: Tα μ6λη Δ.E.Π., τoυ Tμηματog

Mη1ανικιbν Bιoiατρικη g

Koιν:
1. Πριiτανη τoυ Πανεπιoημioυ

Δυπκt1g Aττικηg
2' Kooμητoρα ηg Σ1oληg

Mη26ανικioν

3. Διε6θυνο'η Yπooηριξηg
Aκαδημαtκrbν oργdνων

ΠAΝEΠIΣTHM|O ΔYT|KHΣ ATTIKΗΣ
ΣXoΛH MHΧANlKΩN

τMHMA MHXAN|κΩΝ BtoTAτPlκHΣ

ΙΙANEΠΙΣTHλ/ΙΙOYΠOΛΙΙ ΑΛΣoYΣ AΙΓAΛEΩ
Tα1. Δ'lνoη: Αγ. Σπlρiδωνα
122 43 ΑΙΓAΛEΩ
TηΜφωνo :210-5385855
FΑX :210-5385302
Πληρoφoρiεq: K. Θειακo6

ΘEMA: EΙIANAΙΙPOΚΗPYΞΗ EΚΛoΓΩN ΓΙA TΙΙN ANAΔEΙΞΗ ΔΙEYΘYNTΩN
TOMEΩN AKAΔHMAΙκOY EToYΣ 2020-2021

o Πρ6εδρo9 τoυ τμηματog Mη26ανικiυν BιoTατρικηg, ηq Σ26oλη9 Mη1ανικcirν, τoυ
Πανεπιoτημioυ Δυτικηg Aτπκηg, αφori 6λαβε υπ6ψη τoυ:

1.Τιg διατ0ξειg τoυ ιiρθρoυ 3 παρ. 2 και 5 καΘiυg και τoυ 0ρθρoυ 7 παρ.6 τoυ
N'452ll201s (Φ.E.K.3 8102-03-2018 τ.A') <iΙδρυoη Πανεzπoημioυ Δυτικηq Αττικι1g
και dλλε6 διατ6ξει9>

2.Tιg διατιiξει6 τoυ N. 40Ο912Ο11 (Φ.E.Κ. |95106-09-2011, τ.A') <Δoμη, Λειτoυργiα,
Διαoφιiλιoη ηζ Πoι6τηταg των Σπoυδiυν και Δεθvoπofηoη των Ανωτιiτων
Eπιαιδευτικrilν Ιδρυμιiτων> 6πω9 ιo1riει και ειδικ6τερα τo αpΘpo 27 .

3.Tιg διατ6ξει9 τoυ ιiρΘρoυ 27 τoυN6μoυ 4485120|7 (ΦEΚ A'114) <oργdνωoη και
λειτoυργiα ηg Ανiυταηq Elαιαiδευσηg, ρυθμioειg για ην 6ρευνα και dλλεg
διατιiξειg>, 6πωq 6γει τρoποπoιηθε[ με διατ0ξειg τoυ N.45 89/20 1 9.

4. Tην παρ.3 τoυ frρθρoυ 27 τoυν.448512020 (A'1,14) 6πω9 αντικαταστ6θηκε με τo
dρΘρo 98 τoυ N. 4690/2020 (Διαδικαofα εκλoγηg διευθυνη Toμ6α)
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5.Tην υπ. αριθμ. l44363lΖ1l1'-9-20L7 εγκδκλιo τoυ Yπoυργεioυ Παιδεiαg με Θ6μα

<<Ζητ"i1ψατα oργdνων διoiκηoηg των A.E.Ι. μετιi ην δημooiευοη τoυ N.
448512011(A',1 14)

6.Tην υπ' αριθ. |53348lZ1115-9-20ι7 Aπ6φαoη τoυ Yπoυργoδ Παιδεiαg,'Ερευναg και
Θρηoκευμιiτων <Tρ6πoq διεξαγωγηg των αcλoγικrΙlν διαδικαoιrbν για ην ανdδειξη των

μoνoπρ6oωπων oργdνων των A.E.Ι. και διαδικαoiα oριoμoδ και ανιiδειξηg
εtcπρooiυπων των μελiυν E.E.Π., E.ΔΙ.Π. και E.T.E.Π., των διoικηπκcilν υπαλληλων
και των φoιητrbν oτα oυλλoγικd 6ργανα των A.E.Ι. κατ& ην τ.pωτ'ηεφαρμoγη τoυ ν.

4485120Ι7 (A'1 14).) (ΦEK Β' 3255l|5-9-20L7),6πω9 τρoπoπoιηθηκε με ην αριθμ.
B. Πρoτ. |9|0|4lΖ117-||-20Ι7 Aπ6φαoη τoυ Yπoυργoδ Παιδεiαg, 'Eρευναζ και
Θρηoκευμdτων με θι1μα <Τρoπoπoiηoη τηg αριθμ. 153348lΖ1115-09-2017 (Β'3255)
υπoυργικηg απ6φαoη9, με Θ6μα <Tρ6πo9 δuξαγωγηg των ειcλoγικrΙrν διαδικαoιrbν για
ην ανdδειξη των μoνoπρ6οωπων oργ6νων των Α.E.Ι. και διαδικαoiα oριoμoδ και
ανιiδειξηg εκπρooιbπων των μελiον E.E.Π., E.ΔΙ.Π. και E.T.E.Π. των διoικηπκrbν
υπαλληλων και των φoιητιbν oτα oυλλoγικd 6ργανα των A.E.Ι. κατd ην τεpωτη
εφαρμoγη τoυ ν. 448512017 (A' 114)), (ΦEK Β' 3969l|3-1|-20|7).

7. Tην με αριΘμ. 35740129-05-2020 πρoκηρυξη εκλoγrbν για ην ανιiδειξη ΔιευΘυντiυν
Toμ6ων ακαδ. 6τoυ9 2020-2021

8.Tιq διατ6ξει9 τoυ ιiρΘρoυ 96 και 98 και ην παρ. 2 τoυ dρΘρoυ72 τoυ ν. 469012020'
πoυ αφoρo6ν oην επαναπρoκηρυξη εκλoγrΙlν για ην αν6δειξη Διευθυντioν Toμ6ων
ακαδ.6τoυq 2020-202Ι

9.TηνμαριΘμ. 38052125-7-20l9(ΦEΚYoΔΔ 551l12-8-2019)απ6φαoη oριoμori Πρ6εδρoυ

τoυ Tμηματog Mη1αvικiυν BιoTατρικηg.

επαναπρoκηρiσσει

εld.oγ6g για ην αν6δειξη ΔιευΘυντrilν Toμ6ων των δfo (2) Toμ6ων:

1. BιoεπιoημrΙrν και BιoTατρικηg ΠληρoφoριK1ζ
2. Bιo1ατρικηq Tε1νoλoγiαg

τoυ Tμηματog Mη1αvικrΙlν BιoTατρικιlg ηg Σ1oληq Mη1αvικrΙlν τoυ Πανεπιoημioυ
Δυτικηg Aτπlο1q, με Θητεiα εv6g (1) 6τoυ9, με ημερoμηνfα εvαρξηg ηg Θητεiα6 ην 1η

Σεπτεμβρioυ 2020 και ημερoμηνια ληξηg ηv 3 1η Aυγoδoτoυ 202l.

Η ψηφoφoρiα εiναι 6μεoη και μυoπκτ1 και θα διεξα1θεf 6πω9 πρoβΜπει η κεiμwη
νoμoΘεoiα με φυoικη κdλrη, την Tετιiρτη 15 ΙoυλΙoυ, με cδρα fναρξηg τηq

ψηφoφoρiαg 10:00 και ιirρα ληξηg 12:00, oτo Γραφεio τoυ Πρoιiδρoυ τoυ
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Tμηματoq oτoν 1o 6ρoφo τoυ κπρioυ Κ11 oην Πανεzπoτημιo6πoλη Aλooυq
Aιγ0λεω.

Σε περiπτωoη επαναληπτικηg ψηφoφoρiαg αυη θα πραγματoπoιηΘεi με φυoικη
κιiλπι1ην iδια μιiρα και rΙlρα 13:00 6ω9 14:00, oτo Γραφεio τoυ Πρo6δρoυ τoυ
Tμf1ματoq oτoν 1o 6ρoφo τoυ κπρ[oυ Κ11 oην Πανεzπoτημιoιiπoλη Αλooυg
Aιγdλεω.

A. Yπoψηφι6τητε6

Yπoψηφι6ητα για η θ6oη τoυ Διευθυνη Toμ6α μπoρoriν να Θ6ooυν μ6λη Δ.E.Π.
τoυ oικεioυ Toμ6α, πληρoυg απαo16ληoηg μ6χρι και η βαθμiδα τoυ επlκoυρoυ για
Θητεiα w6g (1) 6τoυ9. Aν δεv υπdρ1oυν υπoψηφι6ητεg, o ΔιευΘυνηg τoυ Toμ6α
oρiζεται απ6 η Συν6λευoη τoυ Tμηματo6 μεταξιi των μελrilν Δ.E.Π. τoυ Toμι6α.
Ειτιτp6πεται η εκλoγη Διευθυνη Toμ6α για δεδτερη oυνε16μεvη Θητεfα. Σην
περiπτωoη αυΦ, Διευθυνηg Toμ6α δw μπoρεiνα επανεκλεγεi πριν περdooυν δrio
(2) iιτη απ6 τη ληξη τηg δε6τερη9 θητε[αg τoυ. Δεv ε;ιrιτp6πεται η εκλoγη τoυ ιδfoυ
πρooιbπoυ ωg ΔιευΘυνη Toμ6α για περισσ6τερε9 απ6 τ6ooερι9 (4) θητεiεg oυνoλικ&.
o Διευθυνηq Toμ6α δεv επιτρ6πεταινα κατ61ει oυγ1c6νωg τo αξiωμα 0λλoυ

μoνoπρ6oωπoυ oργdνoυ τoυ oικεfoυ η 6λλoυ Α.E.Ι., με εξαiρεoη ηg Θ6oη

ΔιευΘυνη Π.M.Σ., Eργαoηρioυ, Kλινικηg και Moυoεioυ.

oι υπoψηφι6ητε9 για τo αξiωμα τoυ Διευθυνη τoμ6α υπoβd,λλoνται ση
Γραμματεiα τoυ τμηματog με αiηoη πρooωzπκd, μ6oω εξoυoιoδoημεvoυ
αντιπρoorbπoυ, ηλεκτρονικ& η επιoτoλικa μ6γlι την Παραοκευι{ 10 Ιoυλioυ.

Δικαιoλoγητικιi Yπoβoληq Yπoψηφιιδτηταζ
1. Aiηoη υπoψηφι6ηταg για η θ6oη τoυ Διευθυνη Toμ6α
2' Yπεr5θυνη Δηλωoη 6π δεv o'υντρ61oυν oτo πρ6oωπo τoυ υπoψηφioυ η ηg

υπoψηφiαg κωλriματα εκλογιμ6ητα9.
3. Aντiγραφo δελτ[oυ ταυτ6ητα9 η διαβαηρioυ.

B. Eκλεκτoρικ6 Σcδμα

To oiυμα των εκλεκτ6ρων για ην εκλoγη τoυ ΔιευΘυνη Toμ6α απαpαζεταιαrτ6 τo
oriνoλo των μελrbν ΔEΠ και τo otiνoλo των μελrirν EΔΠ,ETEΠ τoυ oικεfoυ τoμ6α.

Η ειcλoγη γfνεται με εvιαio ψηφoδ6λπo, πoυ περιλαμβdνει τα oν6ματα 6λων των
υπoψηφiων. oι acλoγεig oημειrbνoυν ην πρoτiμηoη τoυζ για 6ναν και μ6νo απ6 τoυg
υπoψηφioυg ΔιευΘυντ6g δfπλα oτo 6νoμιi τoυ. ΔιευΘυντηg εκλ6γεται o υπoψηφιog πoυ
oυγκwτρrbνει ην απ6λυη πλειoψηφiα των 6γκυρων ψηφωv. Aν καν6να9 υπoψηφιog
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δw oυγκwτρrΙloει ην απαιτofμεvη πλειoψηφiα, η Ψηφoφoρiα επαναλαμβ0νεται
αμ6oω9, ην iδια μ6ρα μεταξδ των διio (2) πρrilτων oε ψηφoυg υπoψηφiων, oπ6τε και
εκλθγεται o υπoψηφιog πoυ oυγκεvτρioνει τ1g περισo6τερε9 6γκυρε9 ψηφoυg. Σε
περiπτωoη ιooψηφiαg, διεvεργεiται κληρωoη απ6 τoν Πρ6εδρo τoυ Tμηματog. Για
ην εκλoγη η rcληρωoη oυντιioooνται o1επκd, πρακτικd,. Tα πραrcτικ6 των
Eφoρευτικiυv Eτπτρoπrbν υπoβιiλλoνται oτoν Πρr5τανη μ6oω τoυ Kεvτρικoδ
Πρωτoκ6λλoυ. o Πρriτανηg εκδiδει διαzπoτωτικη Πρ6ξη, η oπoiα δημooιεδεται
oην Eφημερiδα ηg Kυβερνηoεωg.

H παρor5oα Θα αναρτηΘεt oην ιoτooελiδα τoυ Tμηματog, Θα oταλεi μι6οω

ηλεκτρoνικo6 τα1pδρoμεioυ oε 6λα τα μ6λη ΔEΠ,EΔΙΠ και ETEΠ και Θα
τoι1oκoλληθεi oτoυq πiνακεg ανακoινdlοεCDν τoυ Tμηματog
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n^pΑPτHMA I

YnEγΘYNΗ ΔΗΛοΣH
(αρερo i }L1isslarη

Η fr:rrΙβrro rΦγ aωιxdΦv φφ τπΦdυονtqι μ6 αsrη η Φ}nισηιrq}aiγα€λεr!$εi iε μαη τΦ αρ16ι0 aιpj)},vΙ!ιxmΦγ (nΦF, 8
ιtΝ' lJ99l5986}

Mε'Eτoμιxιl'μοu evθoη κΦ γγΦpζoγΜE π6 κυg1oεrg l3l, πoυ προpλiπovrα απ6 τξ δlαrιiζeξ ηζ tιoρ. 6 ,oυ fΦρoι, 22 rου
N..1 $9911€8ξ 6Φι,nru 6τr:

δi* ουvτρ€Xουv σΤo προσωπδ μoυ κωλ0ματα εκλoψμ6ητα9 γrα τη θ6αη τoυ ErεuOwri

Toμ€α..,..,',.... .,:...,. rou Tμεiματos..........j....-..'.... ηζ Σxoλlιζ

..;J......'ι,.,r..!,.''

διατdξειg τoυ ιiΦρω 27 τοU N'44θ5po17 {ΦEκ ρf 114) κΦ 'η1r ιrπ' αρ.

.;;i..-,..'..,_,..-'.......-.'..ι.............'. Πρoκriρυξη εκλογιilv γισ τηv αvdδεlξη Δευθυιrrιbv Τoμtωv

iωv Τμημiτι.,*l των Σxoλιbv τoυ Ποvετnατημiου Δυτικ{g Aτπn!g.

Ημερoμηvtα: - -2ο19

ο - |'l Δηι.

απσYρο9η)

(' ) Αvαγρdφ€τoi σ116 τov εv-δro?ε96μεvo τrολ.{tη η Αρxη η η γτη)εσiα rαJ δfurΦβιJ ro*α. πoυ αnειsοrετα η αiιηoη,.
(2) Αvoγρ6Φe'ol oi\oγρΦ{d(',
iδ; iδffiδ fi#;ior''οηυva ψεuη γεγοvοτα i αprεiτα li αποxμτπει rο αλη€Μi με Φγρqιm υπtιRrvη οiμωη.του
&iΦoυ υ τri.ιδρειτα με φφ}.dκr}η τoυΙΦrΙΦlοt, τρ,ιιW μtvΦγ. €σγ ο υπαtnq{ oυτΦv ια iιpdζ€ι.l'ι, σιΦπEυε 1ξ ημoσrορiEl σ'οv
εσuτ6v rοιJ { οε dλr!βv.περαqιαd 6φελiξ βωtibιrliq ?ρπo', η σκoπεt ε' !rα βλΦ{iι dλiov, πμωμΙτα με 'κΦειρξη μ€Χρ.1σ εrιi:γ.

ii)_εε''.ερωrrxη αιriπο'pκειαg xΦiν η-Φλωoη αudμφτα σf'ιv nθιΙ, οΨl τ,6 κσl'ΙJπoypcφieπl ιiπ6 τΦ δηλσυY'(t,i'τr|ν
δηλΦσα.
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πFoΣ

rov nρ6ε6pο roυ Tιιηpσιoζ

AΙTHΣl{

roυ τμημαtoζ

rηsΣfo.ιΙi,

τα, Παvεπlστημiou Auτlκι1ζ Απικι1Φ

T6tιo' /ttrμερoμηvlα:

Συw7μμCvα:
α Φωτοαvτiγραφo ΔελτΙου Aαυvφtκξζ

Ταυτ6τηταg ι] Διαβατηρiou
β. Yπει€υvη Διiλ'i^loη 6τt δεv oυvτpΞxοιJγ στo

π$oι^rπo μoυ κωλ0ματα εκλογμ6τηταE

τηζ Σxoλιιζ.'..-..'.....j',..l.......:..'.'....'.;'.:...

τ o u f l αν εm oτη μ [oυ y'ιlπ κfιs Am'ζι'ζ

Mε τηv παροΦοα αhηση, ιrrΙοβ6λλω

uπoψηφΦτητα ψα τη θ€oη 1ου fusυoυwrt

Tοβα ',...''....
τoυ Tμt|μαrog

τηr Σxaλir.....j..':-jj'.....'.'.........''...'..j'...'...,

τoυ ΠεΙvεπιoτημlou Δυτικttg Αττlκ!6,

oιiμφωvα με τηv r1ιioιlοα vομο8εαfα καl

tηv ιJπ' αρ, -...,.....,..........'.... πβΚημξη
εκλoγΦv Ψα τηv αvdδωξη Aευθυγτιilγ

Tομfωv τιw Tμημ6τωv τωv Σ1oλΦv του

Πανεπιατημfαl Δυπκ|q Απιη6.

o Α:τΦv / }l Αlτοιigα


