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 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 
ΑΔΑ:  
 
             ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

                 (Με έδρα Αγρίνιο) 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

Αρμόδιος: Ευάγγελος Σιάμος  

Ηλ. Ταχυδρομείο :gramdpfp@upatras.gr 

Αγρίνιο: 01. 06. 2021          

 Αριθμ. Πρωτ: 1240/6114/17483 
 

 Προς: 
Τα μέλη ΔΕΠ με δικαίωμα συμμετοχής 
στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος 
 
 

Επανάληψη στο ορθό 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 
για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων 

 

1. Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής 
 

2. Φυσικής Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Υδρογόνου 
 

του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
της Πολυτεχνικής  Σχολής  

 
& ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το υπ’ αρ. ΦΕΚ. 29.8.2020 (αρ. φύλλου 3603) περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής  Σχολής, με τίτλο: «Μικροβιολογίας Συστημάτων 
και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής». 

2.  Το υπ’ αρ. ΦΕΚ. 29.8.2020 (αρ. φύλλου 3603) περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής  Σχολής, με τίτλο: «Φυσικής Περιβάλλοντος και 
Τεχνολογιών Υδρογόνου. 

3. τις διατάξεις του άρθ. 80 παρ. 5α και 22 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 

Άρθρο 26 ΝΟΜΟΣ 4386/2016 

4. τις διατάξεις των άρθ. 29, 84 και 88 του του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α’), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

5. τις διατάξεις της παρ. 6α, του άρθ. 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 140/3-8-2018, τ. Α΄) 

6. τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθ. 72 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 4690/30-05-2020, τ. Α΄) 

7. τις διατάξεις των άρθ. 6 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 

3899/25-10-2019, τ. Β΄)  
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8. τις διατάξεις της Υ.Α. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/22-06-2020, τ. Β’) «Διαδικασία ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών 

οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, 

Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.». 

 

Αποφασίζει 

 

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέων Διευθυντών των Εργαστηρίων: 

 

1. Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής 
 

2. Φυσικής Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Υδρογόνου 
 
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με 

τριετή θητεία, ήτοι από 01/09/2021 έως 31/08/2024.  

 Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 22/06/2021, ημέρα Τρίτη, από 

ώρα 09:00 έως 12:30μ.μ. 

 Διευθυντής του κάθε Εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος, με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, για θητεία τριών ετών, με 

δυνατότητα επανεκλογής.  

 Σώμα εκλεκτόρων: 

 Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από το σύνολο των 

μελών ΔΕΠ που μετέχουν στη Συνέλευση της Τμήματος. 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.  

 Υποψηφιότητες – Ασυμβίβαστο: 

 Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών 

Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η 

εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή 

δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι. 

Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 

ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

 Αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή Εργαστηρίου υποβάλλονται 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών 

Περιβάλλοντος (email: gramdpfp@upatras.gr έως την 11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 

μ.μ.). 

 Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να αποστείλουν σύντομο Βιογραφικό 

Σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του 

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής, στο οποίο θα αναδεικνύονται: η 

διοικητική εμπειρία, οι τυχόν σχετικές με τη λειτουργία του Εργαστηρίου δραστηριότητές τους, η 

εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία τους καθώς και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο κάθε υποψήφιος ότι 

θα στηρίξει καλύτερα την υποψηφιότητά του για τη συγκεκριμένη θέση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας 

κατάθεσης των υποψηφιοτήτων, τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της 

Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της  Πολυτεχνικής  Σχολής, προς ενημέρωση του 

συνόλου του εκλεκτορικού σώματος. 
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 Εκλογική Διαδικασία: 

 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.). 

 Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της 

ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 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. 

 Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 

ήτοι την 23-06-2021, ημέρα Τετάρτη  από ώρα 09:00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Σε περίπτωση νέας άγονης 

εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο 

υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, ήτοι την 24-06-2021, 

ημέρα Πέμπτη   από ώρα 09:00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται 

αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 

 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. του Τμήματος, σύμφωνα με το 

άρθρο 6, §2.4 του Εσωτερικού Κανονισμού (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 και ειδικές διατάξεις προβλέπονται 

στο άρθρο 6, §7 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. 

 

   Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
Καθ. Φραγκίσκος Κουτελιέρης  
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Εσωτερική Διανομή 
- Γραμματεία Πρυτανείας 
- Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων 
- Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής  
- Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων 
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
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