
 

 

 

                                                                                          Ημερομηνία:    12.11.2018 
      Αριθ. Πρωτ.: 12840 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό 
«Συνηγόρου του Φοιτητή», του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

ΠΡΟΣ :  Μέλη Δ.Ε.Π. ΠΑ.Δ.Α 
 Ομότιμους Καθηγητές ΠΑ.Δ.Α. 

 
 
 

ΣΧΕΤ :  ΚΟΙΝ. : -κ. Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. 
-κ.κ. Κοσμήτορες Σχολών 
-κ.κ. Προέδρους  Τμημάτων  
-Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας 
-Διεύθυνση Υποστήριξης 
 Ακαδημαϊκών Οργάνων/Τμήμα 
Υποστήριξης Συγκλήτου και  
Πρυτανικού Συμβουλίου 

 
 
 Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού 
έλαβε υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 
4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και Άλλες Διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και 
Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες 
Διατάξεις». 

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) : «Σύσταση – 
Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της 
Δ.Ε. του Ιδρύματος».   

5. Τη με αριθμ. 163494/Ζ1/2-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 577/9-10-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): 
«Τροποποίηση της αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα 
«Σύσταση-Συγκρότηση-Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του 
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος» (Υ.Ο.Δ.Δ.117). 

6. Τη με αριθμ. 6427/02-08-2018 (Φ.Ε.Κ. 3122/Τεύχος Β’ /31-07-2018) Κανονιστική 
Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού 
του. 

7. Την υπ’ αριθ. 23/30-10-2018 (Θέμα 52ο) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΠΑ.Δ.Α., με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό «Συνηγόρου 
του Φοιτητή», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Ορισμό «Συνηγόρου του Φοιτητή» του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  
 
Υποβολή υποψηφιότητας 
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν Μέλη Δ.Ε.Π. και Ομότιμοι Καθηγητές του ΠΑ.Δ.Α. 
 
Διάρκεια θητείας-Αμοιβή 
 Ο Συνήγορος του Φοιτητή ορίζεται για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους χωρίς αμοιβή, με 
δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. 
 
Αρμοδιότητες 
 Ο Συνήγορος του Φοιτητή προΐσταται του αυτοτελούς  γραφείου του Συνηγόρου 
του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο υπάγεται στον Αντιπρόεδρο  
της Διοικούσας Επιτροπής. Αντικείμενο του γραφείου είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ 
φοιτητών και καθηγητών ή φοιτητών και διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος για την  
τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση 
φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. 
 Ειδικότερα ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή 
ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για 
την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, 
έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί 
αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη 
υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή 
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο 
γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και 
το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για 
την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει 
στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε 
περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού 
παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. 
 Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και 
βαθμολογίας των φοιτητών.  
 Τα πορίσματα του Συνηγόρου του Φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια 
πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.  
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Αίτηση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος - Προθεσμία 

Όσοι εκ των Μελών Δ.Ε.Π. και των Ομότιμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου επιθυμούν 
να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, παρακαλούνται να αποστείλουν  ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο Κεντρικό 
Πρωτόκολλο του ΠΑ.Δ.Α (ηλεκτρονική διεύθυνση eprot@uniwa.gr) το αργότερο έως και 
την 30η Νοεμβρίου 2018. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον κεντρικό 
ιστότοπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 
Ο Αντιπρόεδρος 

 
 
 
 

Δήμος Τριάντης 
Καθηγητής 
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