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ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ 

ΕΛΑΙΩΝΑ 

Πληροφoρίες: Ε. Πρίφτη 

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω                                   

Τηλ. : 210-5381120  

E-mail: electionsdept@uniwa.gr 

 

Ημ/νια:       31-05-2022 

Αρ. Πρωτ.  51556 

 

 

ΠΡΟΣ :  Μέλη Δ.Ε.Π. ΠΑ.Δ.Α 

               Ομότιμους Καθηγητές ΠΑ.Δ.Α. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Συνηγόρου του    
Φοιτητή, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»     

          
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις 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 άρθρου 55, περ. β΄ της παρ. 1 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. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 5 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». 

5. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) 

απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός 

Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

(ΑΔΑ: ΩΥ834653ΠΣ-ΞΩΜ) και της αρίθμ. 105167/Ζ1/12-08-2020  (Φ.Ε.Κ. 650/19-

08-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) «Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) 

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.» 
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6. Τη με αριθμ. πρωτ.84625/12-10-2021 «Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

(ΑΔΑ:  9ΕΘΖ46Μ9ΞΗ-Δ9Τ). 

7.  Τη με αριθ. πρωτ. 58469/22-07-2021 (Φ.Ε.Κ. 3752/13-08-2021 τ. Β΄)  απόφαση 

του Πρύτανη περί Καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 

αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής 

8. Την πράξη  6/27-05-2022 (θέμα 28ο) της Συγκλήτου «Συνήγορος Φοιτητή του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

 

 

 

Απευθύνει 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Ορισμό «Συνηγόρου του Φοιτητή» 

του Ιδρύματος  προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους Ομότιμους Καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής.  

 

 

Υποβολή υποψηφιότητας 

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν Μέλη Δ.Ε.Π. και Ομότιμοι Καθηγητές του   

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

 

 

Διάρκεια θητείας-Αμοιβή 

 Ο Συνήγορος του Φοιτητή ορίζεται για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους χωρίς αμοιβή, με 

δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. 

 

 

Αρμοδιότητες 
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 Ο Συνήγορος του Φοιτητή προΐσταται του αυτοτελούς  γραφείου του Συνηγόρου του 

Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αντικείμενο του γραφείου είναι η 

διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών  ή  διοικητικών υπηρεσιών του 

Ιδρύματος, η  τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η 

αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και η 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.  

 

 

Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφιότητας   

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας, με 

επισύναψη του βιογραφικού τους σημειώματος, για το Συνήγορο του Φοιτητή του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως και την 15η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη 2022 και 

ώρα 14:00. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο 
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Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-

mail: eprot@uniwa.gr 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα 

καταχωρηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π.. 

 

Ο ΠΡYΤΑΝΗΣ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΑΛΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

Δ/νση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών 

Οργάνων / Τμήμα Εκλογικών 

Διαδικασιών, Επιτροπών και 

Αποφάσεων  
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