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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Προς:  Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών του Δ.Π.Θ.  

                                                                                      Κοιν.: 1. Πρύτανη του Δ.Π.Θ. 

 2. Γραμματεία Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. 

                                                                                                 3. Κοσμητεία της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. 

 4. Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως και 31-08-2023 

 

και 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την υποβολή υποψηφιοτήτων 

  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

1. Της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του 

ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111). 

2. Της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 

άλλες διατάξεις.» (Α΄142). 

3. του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

και άλλες διατάξεις» (Α΄136). 

4. Της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.9.2017 (Β΄ 3255) απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων «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) 

5. Της υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β’ 5364) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα 

«Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών 

των οργάνων των ΑΕΙ-Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 
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6. Του με Α.Π.: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/24257/2663/452/12.2.2018 εγγράφου της Διεύθυνσης 

Διοικητικού του Δ.Π.Θ. σχετικά με την αυτοδύναμη λειτουργία Τομέα., αποφασίζει:  

 

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για θητεία ενός (1) 

έτους, από 01-09-2022 έως και 31-08-2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις. 

 

Ενεργοί Τομείς του Τμήματος είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ως μέλη τουλάχιστον πέντε (5) μέλη 

Δ.Ε.Π., ήτοι:  

- Τομέας Επιστήμης Δομικών Κατασκευών  

- Τομέας Υδραυλικών Έργων  

- Τομέας Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων 

 

Οι Τομείς α) Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών και β) Γεωτεχνικής Μηχανικής, έχουν 

λιγότερα από 5 ενεργά μέλη ΔΕΠ και σύμφωνα με το 6ο σχετικό θεωρούνται μη αυτοδύναμοι. Ως εκ 

τούτου δεν εκλέγουν Διευθυντή. 

 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου 

Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω 

εκλογών ορίζεται το διάστημα από 5 έως 8 Ιουλίου 2022. Η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί από την 

Εφορευτική Επιτροπή ύστερα από επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής 

αντίστοιχου αιτήματος.  

 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα της 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β’ 5364) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (5ο σχετικό). 

Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί αμέσως την ίδια ημέρα. 

 

Σύμφωνα με το Ν.4485/2017, άρθρο 27, παρ. 1: α) Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης 

μέλος ΔΕΠ μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν 

υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ 

των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα, β) Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, γ) 

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, δ) 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 και Μουσείου.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά, με 

υπογεγραμμένη την αίτησή τους, στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος 

(protocol@civil.duth.gr) μέχρι και την Πέμπτη 16η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.. 

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας 

2. Διεύθυνση ιστοσελίδας βιογραφικού 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας 

 



Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας 

εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Τμήματος. 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος, 

ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. 

 

Εκλεκτορικά Σώματα: 

Το Εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Τομέα. Στο 

εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμέτοχης 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. 

 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με 

βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται 

από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι 

εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των 

εκλογών. 

 

Η παρούσα προκήρυξη καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης υποψηφιότητας αναρτώνται στον 

διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. 

 

        Ο  Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

Καθηγητής Ηλιάδης Λάζαρος 

 

 

Συνημμένα: 

Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα 
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