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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την. ανάδειξη Λιευθυντών  Ῥομέων του
Τµήµατος Λογιστικής ἃ Χρηματοοικονομικής της Σχολἠς Διοικητικών,
Οικονοµικών καὶ Κοινωνικών. Επιστημών του Πανεπιστηµίου Δυτικῆς
Αττικής»

Ο Πρόεδρος του. Τμήματος Λογιστικής  ἃ Χρηματοοικονομικῆς της. Σχολἠς

Διοικητικών. Οικονοµικών καὶ Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστηµίου Δυτικής

Αττικής αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του. Ν. 4521/2015 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου

Δυτικής ΑττικἊής καὶ Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4485/2017 (.Ε.Κ.Ι14/Α΄) «Οργάνωσηκαὶ

λειτουργία της ανώτατης. εκπαίδευσης. ρυθμίσεις για. την ἔρευνα καὶ άλλες

διατάξεις». όπως τροποποιήθηκεκαι ισχύει.
3. Τις διατάξεις του. Ν.4ΟΟ9/2011 (Φ.Ε.Κ. ΙΟ5/Α) «Δομῆ. Λειτουργία.

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών καὶ Διεθνοποίηση των. Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσωνγια τη διενέργεια

εκλογικών διαδικασιών. καὶ. συνεδριάσεων. των. οργάνων. των Α.Ε]. του
Ν.48Β23/302]1 (ΦΕΚ... “Ιἂ6/Α΄/3.8.3021) «Αναβάθμιση τοῦ σχολείου.

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικώνκαὶ άλλες διατάζεις».
5. Τη µε αριθμ. 1Ι53348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. «Τρόπος διεξαγωγἠς των εκλογικών

διαδικασιών για την. ανάδειξη των. μονοπρόσωπων οργάνων τῶν Α.Ε.Ι. καὶ
διαδικασία ορισμού καὶ ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.ΓΕ.Π.. ΕΙΔΗ. καὶ
Ε.Τ.Ε.Π.. των διοικητικών υπαλλήλωνκαὶ τῶν φοιτητῶνστα συλλογικά ὀργανα

των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρµογή τοῦ ν. 4455/2017 (Α΄ 114).» (ΦΕΚ Β΄

3235).
6. Την υπ᾿ αριθμ. 147084/71/16.11.2071 (Φ.Κ. 5364/Β΄) ΚΥΑ «Καθορισμός τοῦ

τρόπου διοξαγωγἠς της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τον εκλογικών διαδικασιών

των οργάνων τωνΑ.Ε.Ι. - Ρύθμιση τοντεχνικών η οργανωτικών µέτρων σχετικά

µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας καὶ την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα».

7. Την υπ΄αριθμ.. ΒΟΟ2/235.07.0018 ( ΦΕΚ. 3778/Β΄/03.09.0018) απόφαση τῆς
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ίδρυση-Σύσταση

Τομέων των Τμημάτων των Σχολώντου{ [ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
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8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό. Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου. Δυτικής Αττικής

(ΦΕΚ 4621/Β΄/21.10.2070)
9. Τη µε αριθμ. 28504/26-07-2019 (ΦΕΚ. 559/2019/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση εκλογής

του Προέδρου του Τµήµατος Λογιστικής καὶ Χρηματοοικονομικῆς

προκηρύσσει

Εκλογές για την. ανάδειξη. Διευθυντῶν Τομέων τοῦ Τμήματος Λογιστικής ἅ
Χρηματοοικονομικής τῆς Σχολής Διοικητικών... Οικονοµικών καὶ Κοινὼν ικών

Επιστημών του. Πανεπιστημίου Δυτικής. Αττικής µε θητεία. ενός (1) έτους. µε

ημερομηνία έναρξης της θητείαςτην 1η Σεπτεµβρίου 20272 καὶ ημερομηνία λήξηςτην
31η Αυγούστου 2025.

Η εκλογική διαδικασία για την αανάδειξη των Διευθυντώντον Τομέωνθα γίνει την

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 µε ώρα έναρξης 10:00 π.μ. καὶ ώρα λήξης 13:00

αποκλειστικά µε ηλεκτρονική ψηφοφορία. ανά Τομέα. µέσω τοῦ εἰδικοῦ

πληροφοριακού. συστήµατος μὲ τὴν ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη /ΕΥΣ»

της ανώνυμηςεταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου µε την επωνυμία «Εὂν ικό Δίκτυο

Υποδομών Τεχνολογίας καὶ Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Δ.Ε.)»

Στην περίπτωση που απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία αυτή θα πραγµατοποιηθεί

την ίδια μέρα. τοι Τετάρτη 22 Ιουνίου 3023. από 14:00 έως 16:00 κατά τον ίδιο

τρόπο µε την αρχική ψηφοφορία.

Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητα για τη θέση τοῦ Διευθυντή Τομέα. μπορούν να θέσουν µέλη Δ.Ε.Π.

του. οικείου Τομέα. πλήρους απασχόλησης μέχρι. τη βαθμίδα του. Επίκουρου

Καθηγητή του οικείου τοµέα. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες. ο Διευθυντής του

Τομέα ορίζεται από τη συνέλευση του 1 μήματος μεταξύ των μελών. Δ.Ε. ΠῚ του

Τομέα.

Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή Τομέα για δεύτερη. συνεχόμενη θητοία.. Στην

περίπτωση αυτή. Διευθυντής Τομέα δεν µπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν ὁύο

(2) έτη από τη λήξη της θητείας του. Δεν επιτρέπεται ἢ εκλογή του ίδιου προσώπου

ωςΔιευθυντή Τομέα για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Ο Διευθυντής Τομέα δεν. επιτρέπεται να΄ κατέχει συγχρόνως το αξίωμα ἄλλου

µονοπρόσωπου οργάνου. τοῦ. οικείου ἢ άλλου. ΔΕ... μὲ εξαίρεση τις. θέσεις

Διευθυντή Π.Μ.Σ... εργαστηρίου. Κλινικής καὶ Μουσείου.

Οι υποψηφιότητεςγια το αξίωμα τοῦ Διευθυντή Τομέα, υποβάλλονται στον Πρόεδρο
του Τμήματος. Λογιστικῆς καὶ Χρηματοοικονομικής µέσω της Γραμματείας του

Τμήματοςµε αποστολή αίτησης αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη

διεύθυνση«1μου! την Πέμπτῃ 16 [ουνίου 2022 καὶ ὧρα 13:00.

ικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας-

|... Αίτηση υποψηφιότηταςγια θέση Διευθυντή 1 ομέα.
3. Ὑπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωποτου υποψηφίουἡ της

υποψήφιας κωλύματα εκλογιµότητας.
3.. Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ἤ διαβατηρίου.ω



Β. Εκλεκτορικό Σώμα

Το σώµα των Εκλεκτόρωνγια την εκλογή του Διευθυντή Τομέα. απαρτίζεται από το

σύνολο των μελώνΔ.Ε.Π. του οικείου Ἱομέα.

Η. εκλογή γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων τῶν

υποψηφίων. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τοὺς για έναν μόνο από τοὺς

υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το ὀνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος

που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των. ἔγκυρων ψήφων. Αν κανένας

υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την... απόλυτη πλειοψηφία... η. Ψηφοφορία

επαναλαμβάνεται αµέσως. την ἴδια μέρα. μεταξύ των δύο (2) πρώτωνσε ψήφους

υποψηφίων. οπότε καὶ εκλέγεται ο υποψήφιος ποὺ συγκεντρώνει τις περισσότερες

έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας. διενεργείται κλήρωση απὀ τον Πρόεδρο

του Τµήµατος. Για την εκλογή ἡ την κλήρωση. συντάσσονται σχετικά πρακτικά. Τα

πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών. υποβάλλονται στον Πρύτανη. μέσω του

Κεντρικού πρωτοκόλλου. Ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη. ἡ οποία

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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