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Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  
 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

 
                         Αιγάλεω : 23-11-2021 

                                                                                   Αρ.Πρωτ. : 105309 
                

        

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 

Ταχ.Δ/νση:Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 

12244 ΑΙΓΑΛΕΩ 
Πληροφορίες : Δέσποινα Νικολακάκη 

                      Αναστασία Παπουτσάκη          

Τηλέφωνο :  210 5381146, 210 5381450                     

Αρ. Τηλ/πίας:  210 5451127 

Ηλ/κή Δ/νση: sdoke@uniwa.gr        

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. 
& Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής»     

 
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 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. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/07-05-2019 τ. Α΄) «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 

σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».    

3. 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.   

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 1 και 84 παρ. 11  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. 
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5. Τη με αριθμ. 32975/4-7-2019 (ΦΕΚ 450/19-7-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση εκλογής 

του Κοσμήτορα. 

6. Τη με 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)» 

7. Τη με 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 τροποποιήθηκε με την αρ. 191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 

3969/13-11-2017). 

8. 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 112) 

9. Τη με αρ. 60944/Ζ1/3-6-2021 Κ.Υ.Α ΦΕΚ 2358/τ.Β’, «Καθορισμός του τρόπου 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης 

των εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διοικητικών και φοιτητών, 

στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους 

ακαδημαϊκών μονάδων τους. 

10. Τη με αριθμ. 147084/Ζ1/19-11-2021 Υ.Α «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής 

της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των 

Α.Ε.Ι-Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με την διεξαγωγή 

της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(ΦΕΚ 5364/2021 τεύχος β’) 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  
  

εκλογές για την ανάδειξη: 

Δύο (2) εκπροσώπων, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.   

της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής. 
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 Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ     
   
 

 

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

  

   Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγονται με τους 

αναπληρωτές τους, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, από το σύνολο 

των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής. 

   Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική και θα διεξαχθεί 

ηλεκτρονικά μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», την Δευτέρα  13  Δεκεμβρίου   

2021, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 09:00 και ώρα λήξης την 15:00. 

Σε περίπτωση       επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, τις ίδιες ώρες.  

 Οι ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι την 

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μόνο ηλεκτρονικά στο     e-mail της 

Σχολής (sdoke@uniwa.gr), προκειμένου στη συνέχεια να διαβιβαστούν στην 

εφορευτική επιτροπή. 

 

   

 

 

 
 
 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Τμήμα Πρυτανείας 
2. Τμήματα Σχολής 
3.  Δ/νση Διοκητικού   
4.  Δ/νση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών 

Οργάνων 
5. Μέλη Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. 
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