
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των 
Τμημάτων των Σχολών του  Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής»     

 

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 και 5 καθώς και του άρθρου 7 παρ. 6  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 ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις 
συμπληρώσεις του.   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 7  του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4589/2019. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6α του Ν.4559/2008 (ΦΕΚ 142/03-08-2018, τ. Α΄). 
5. 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».  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 
Πληροφ.: Μ. Παπαδοπούλου 
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω 
Τηλ.: 210-5381120 
E-mail: mariapap@uniwa.gr 
   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

Ημερομηνία :    01-07-2019 

   Αρ. Πρωτ.    :   32004 
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6. 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 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος» (Υ.Ο.Δ.Δ.117). 

7. Τη με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 5648/14-12-2018, τ. Β΄) : «Παράταση 
των Προβλεπόμενων στο Άρθρο 3 του Ν. 4521/2018 (Α΄38) Θητειών του Συνόλου 
των Προσωρινών Οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

8. Την υπ΄ αριθμ. 144363/Ζ1/01.09.2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας με θέμα 
«Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114)» 

9. Την υπ΄ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. «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).» (ΦΕΚ Β΄ 3255) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄112), 

 
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

  

εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων των Σχολών του 

Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής, με θητεία  ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης της 

θητείας  την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2020. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί, όπως προβλέπει η κείμενη 

νομοθεσία, με φυσική κάλπη, την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, με ώρα έναρξης της 

ψηφοφορίας την 12:00 και ώρα λήξης την 14:00. Η Διοικούσα Επιτροπή 

εξουσιοδοτεί τους Προέδρους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για τον καθορισμό 

των Εφορευτικών Επιτροπών και των χώρων διεξαγωγής των εκλογών.    

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί με φυσική 

κάλπη την ίδια ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 18 Ιουλίου  2019, σε ώρα που θα  οριστεί 
από τους Προέδρους  των Τμημάτων,  στους  ίδιους  χώρους.   
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Α. Υποψηφιότητες 

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

του οικείου Τομέα, πλήρους απασχόλησης μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, που κατέχουν οργανική θέση ή κατείχαν τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. σε 
ένα από τα συγχωνευθέντα Τ.Ε.Ι. και έχουν ενταχθεί σε προσωποπαγή θέση στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του 

Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.    

Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή Τομέα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην 

περίπτωση αυτή, Διευθυντής Τομέα δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο 

(2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου 

προσώπου ως Διευθυντή Τομέα  για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες 

συνολικά. 

Ο/Η  Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή 

Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

 Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα υποβάλλονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος με αίτηση προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά μέχρι την  Πέμπτη 18 Ιουλίου  2019 και 
ώρα 11:00.  Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων πρωτοκολλούνται από τα αρμόδια τμήματα, 

ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.   

 

   Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση  Διευθυντή Τομέα   

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της 

υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας 

3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή  Διαβατηρίου. 
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      

   

 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

 

Β. Εκλεκτορικό σώμα 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το 

σύνολο των μελών Δ.Ε.Π.  και από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου 

Τομέα.  

Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των 

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

υποψηφίους Διευθυντές δίπλα από το όνομα του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος 

που συγκεντρώνει την απόλυτη των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν 

συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως,  

την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και 
εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Για 

την εκλογή ή την κλήρωση  συντάσσονται σχετικά πρακτικά. Τα πρακτικά των 

Εφορευτικών Επιτροπών υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής 

μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκδίδει 
διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα καταχωρηθεί 
στον ιστότοπο Δι@ύγεια, θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη 

Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο των Κεντρικών Κτιρίων 

Διοίκησης, των Σχολών και των Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης 1 και 2 του 

Ιδρύματος.  

   

Συνημμένα: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση 

Εσωτερική Διανομή 
1. Τμήμα Πρυτανείας 
2. Γραμματείες Σχολών 
3. Γραμματείες Τμημάτων      
4.  Μέλη Δ.Ε.Π. όλων των Τμημάτων      
5. Μέλη Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. όλων των 

Τμημάτων    
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Α Ι Τ Η Σ Η 

  
 
 
 

  
ΕΠΩΝΥΜΟ:................................................... 

ΟΝΟΜΑ:.........................................................     

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:..............................................  

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:.....................................    

ΒΑΘΜΙΔΑ:..................................................... 

ΤΜΗΜΑ:........................................................     

ΣΧΟΛΗ :........................................................ 

ΑΔΤ :............................................................. 

Ε-mail:................................................................ 

 

Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση του 

Διευθυντή Τομέα   

........................................................ 

του Τμήματος   

.......................................................   

της Σχολής  

.......................................................   

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

  

Τόπος /Ημερομηνία: 
 
................................................................. 
  
Συνημμένα: 

α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας 

 

Π Ρ Ο Σ 

 

τον Πρόεδρο του Τμήματος  

................................................................ 

της Σχολής.............................................. 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   

 

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω 

υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή 

Τομέα .........................................................  

του Τμήματος ............................................ 

της Σχολής .................................................   

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

την υπ’ αρ. ..........................  προκήρυξη 

εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών 

Τομέων των Τμημάτων των Σχολών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 
 
 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟΣ
(1)

: 

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ......................................................................................  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .................................................  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας για τη θέση του Διευθυντή 

Τομέα........................................... του Τμήματος ............................................ της Σχολής 

.................................................  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) και την υπ’ αρ. 

.................................................. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων 

των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Ημερομηνία:       -        -2019 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα.  Diorismos.gr  from Diorismos.gr 
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