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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Σπυρίδωνα  122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ  
Τηλέφωνο :210-5385401, 447 Ημερομηνία:    Αιγάλεω, 08-06-2022 
E-mail: setp@uniwa.gr                                               Αριθμ. Πρωτοκ.:    53674                    
                                                                                         

                                                                                        
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 Ο Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ 38/τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  
2. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (Φ.Ε.Κ 70/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/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 2 και 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Τις  διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 
διατάξεις».  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.4823/2021(ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 7 περίπτωση Ε΄ και 8 του με αριθ. 74268/12-10-2020 (ΦΕΚ 4621/τ.Β΄/21-10-2020) 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.   

9. Την υπ΄ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση «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), όπως έχει τροποποιηθεί. 

10. Τη με αριθ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3969/Β΄13.11.2017) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση 
της 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «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)». 

11. Τη με αριθ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση  «Διαδικασία ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι, των μονομελών οργάνων των 
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ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι, καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που 
λειτουργούν στο πλαίσιο των Ακαδημαϊκών μονάδων  των Α.Ε.Ι.  

12. Τη με αριθ. 5204/11-11-2021 (ΦΕΚ 5244/τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση: «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ». 
13. Τη με αριθ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364/Β/19011-2021) Κ.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 τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα». 

14. Τη με αρ. 16120/2-4-2019 (ΦΕΚ 1350/τ.Β΄) απόφαση του τέως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο ARTICON: Ανάδειξη - 
Συντήρηση Εικαστικών Έργων, Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού» (ARTICON: Conservation - Promotion of Visual 
Arts, Books and Archival Materials Lab) στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.  

15. Τη με αρ. 8039/20-2-2019 (ΦΕΚ 776/τ.Β΄) απόφαση του τέως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Σχεδιασμού (Design), 
Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Xώρων και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης - DesArDo lab≫ (Design, Interior 
Architecture and Audiovisual Documentation Laboratory) στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του». 

16. Τη με αρ. 18124/10-4-2019 (ΦΕΚ 1610/τ.Β΄) απόφαση του τέως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Εργαστήριο Χώρου, Αισθητικής, Αειφορίας – Χ.Α.Α.» (Space, 
Aesthetics, Sustainability Lab) στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του». 

17. Το γεγονός ότι την 31η-8-2022 λήγουν οι θητείες όλων των Διευθυντών των Εργαστηρίων της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού. 

18. Τη με αριθ. 33127/4-7-2019 (ΦΕΚ 450/τ. Υ.Ο.Δ.Δ) πράξη του τέως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών, με τριετή θητεία (από 1-9-2022 έως 31-8-2025), στα παρακάτω τρία 
Εργαστήρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

• Εργαστήριο ARTICON: Ανάδειξη - Συντήρηση Εικαστικών Έργων, Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού,  

• Εργαστήριο  Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Xώρων και Οπτικοακουστικής 
Τεκμηρίωσης, 

• Εργαστήριο Χώρου, Αισθητικής, Αειφορίας – Χ.Α.Α. 
 
Η ψηφοφορία για την εκλογή Διευθυντών Εργαστηρίων είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία θα 
διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, με διακριτή ψηφιακή κάλπη για κάθε ένα από τα 
τρία Εργαστήρια της Σχολής, την ίδια ημέρα και ώρα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022, 
από 10.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της 
ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 
Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://zeus.grnet.gr 
 
Α. Υποψηφιότητες   
Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής ή 
Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και 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 και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου 
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.  
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Οι αιτήσεις υποψηφιότητας-εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου 
υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από την επομένη της 
κοινοποίησης της προκήρυξης, δηλ. έως και την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ στη 
Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.  Κατατίθενται είτε εντύπως 
στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής (Γραφείο Κ8 003) είτε ηλεκτρονικά στο email της Κοσμητείας της 
Σχολής (setp@uniwa.gr) από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου.  

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:     
1.  Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο), 
2.  Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 
3.  Βιογραφικό Σημείωμα,  
4.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας κατά 
το άρθρο 29 του Ν. 4485/2017 και ασυμβίβαστα και δεν τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας 
εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στον Κοσμήτορα 
της Σχολής διά του πρωτοκόλλου της Γραμματείας Σχολής. 

 
 

Β. Εκλεκτορικό Σώμα 
Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π που 
μετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού. 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. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής των εκλογών. 
 
 

Γ. Εκλογική Διαδικασία  
Αρμόδιο Όργανο Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και Διαχειριστής της συγκεκριμένης εκλογικής 
διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β΄ και το άρθρο 3 παρ. 2 της με αριθ. 147084/Ζ1/16-11-2021 
(ΦΕΚ 5364/τ.Β΄) Κ.Υ.Α, ορίζεται ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται και 
λειτουργεί το Εργαστήριο, δηλ. ο Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού. Το Ο.Δ.Ε. 
ανακηρύσσει τους υποψηφίους για τη θέση του Διευθυντή κάθε Εργαστηρίου και ενημερώνει το σώμα 
εκλεκτόρων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Επίσης διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος του μελών του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία, παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, υποβοηθεί και 
επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής και συντάσσει και υπογράφει το τελικό 
πρακτικό εκλογής.  
 
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν 
κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την 
ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που 
συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλή 
της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων.  

 
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και ακολούθως εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 
από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και θα διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π  των Τμημάτων 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού. 

 
                                                                                                                     Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ 

 
 
 

                                                                                                                        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 
Κοινοποίηση: 

1. Τμήμα Πρυτανείας 
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων 
3. Τμήμα Εκλογικών Διαδικασιών 
4. Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών 
5. Γραμματείες Τμημάτων Σ.Ε.Τ.Π 
6. Μέλη Δ.Ε.Π Τμημάτων Σ.Ε.Τ.Π (με ηλεκτρονικό μήνυμα) 

 

Συνημμένα: Υποδείγματα αίτησης υποψηφιότητας και υπεύθυνης δήλωσης 
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Α Ι Τ Η Σ Η 
 
 
ΟΝΟΜΑ: ……………………………….……………………….. 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………….. 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………..…………. 
 
 
ΤΜΗΜΑ: ………………………………………………………… 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μέλος Δ.Ε.Π πλήρους 
απασχόλησης, βαθμίδας …………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 
 
 
ΑΔΤ:  .……………………………………….……………………. 
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………….…………………. 
 
 
Email: ………………………………..………………………….. 
 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση 
Διευθυντή Εργαστηρίου της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και  Πολιτισμού». 
 
 
  
Αιγάλεω:                  -2022 
 

 

ΠΡΟΣ 
Την Κοσμητεία της Σχολής  

Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού  
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 
 
    
Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα 

για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου 

…………………………………………………………….……….

…………………………………………………………….….……

……………………….. που ανήκει στη Σχολή 

Εφαρμοσμένων Τεχνών και  Πολιτισμού. 

  

Επισυνάπτω συνημμένα: 

- Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,  

- Βιογραφικό Σημείωμα,  

- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό μου κωλύματα 

εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα, δεν 

τελώ σε αναστολή άσκησης 

καθηκόντων και κατέχω ως μέλος 

Δ.Ε.Π πλήρους απασχόλησης 

αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.  

 

 
 

 Ο/Η   ΑΙΤΩΝ-ΟΥΣΑ 
 
 
 

………………………… 
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