
 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη  Διευθυντών Τομέων του 
Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής 

    

Η Πρόεδρος του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής,  αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  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.   
2. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄): «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  
3. Τις διατάξεις του άρθρου  27  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 98 του Ν. 4692/20 (ΦΕΚ 111/ τ. Α΄/12-6-2020 
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»  
5. Τις διατάξεις των  άρ. 7,8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄/4621/21-10-2020) 
6.Τη με αρ. 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 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

  
      Ημερομηνία Αιγάλεω : 01/06/2022 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ       Αριθμ. Πρωτ. : 52003.2 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Τηλέφωνο :210 5385405  
E-Mail :ia@uniwa.gr  

 

Πληροφορίες: Πανολία Ευτ. 
 

 

mailto:ia@uniwa.gr
ΑΔΑ: 6ΙΨΥ46Μ9ΞΗ-ΠΡ2



 

 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112) 
8.Τη με αρ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Υ.Α (ΦΕΚ 5364/Β΄/19-11-2021) 
“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” 
9.Τη με αρ. πρωτ.55615/13-07-2021 πράξη του Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α.  (Φ.Ε.Κ. 
599/28-07-2021/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή της κ. 
Μουζακίτου Ευφροσύνης στη θέση της  Προέδρου του Τμήματος Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Εκλογές για την ανάδειξη  Διευθυντών Τομέων  του  Τμήματος Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  με θητεία  ενός  (1)  έτους, με ημερομηνία 
έναρξης της θητείας την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης την 
31η Αυγούστου 2023.  
Η ψηφοφορία  θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 17η Ιουνίου 2022, 
από 11.00 έως 13.00. 
 
Δικαίωμα Υποψηφιότητας 
 
Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του οικείου Τομέα, με θητεία ενός (1) έτους. 
Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή  για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. 
Αν δεν υπάρχουν  υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα. 
Διευθυντής Τομέα δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από 
τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για 
περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 
Ο Διευθυντής  Τομέα  δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα  άλλου 
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση 
Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την 
Υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου  ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια 
της της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης. 
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Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον 
Πρόεδρο του οικείου Τμήματος  δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
υπηρετούντος Διευθυντή. 
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από 
το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών 
Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς 
και των υπηρετούντων Λεκτόρων του οικείου Τομέα. 
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. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα 
ονόματα όλων των υποψηφίων.  
 
Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα  υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να αποστείλουν την 
υπογεγραμμένη αίτησή τους, μέχρι την 10η Ιουνίου 2022, ημέρα  
Παρασκευή και ώρα 15.00 στην Γραμματεία του Τμήματος (ia@uniwa.gr).  
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται μόνο από την ιδρυματική 
θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας. 
Η επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης υποψηφιότητας θα γίνεται με την 
αποστολή, ηλεκτρονικά, του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. 
 
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας: 
 
1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Τομέα. 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου/ας 
κωλύματα εκλογιμότητας. 
3. Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας η του διαβατηρίου. 
 
Διαδικασία Εκλογών 
 
Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω 
του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη 
ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας. Η εκλογή 
γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των 
υποψηφίων (για κάθε Τομέα ξεχωριστά). Οι εκλογείς σημειώνουν την 
προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές.  
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. 
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Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 
των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) 
πρώτων σε ψήφους υποψηφίων.  
 
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)-Εφορευτική Επιτροπή 

 
 Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα οριστεί από την Πρόεδρο του Τμήματος, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, 
αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. με ισάριθμους αναπληρωτές. Με απόφασή 
του το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας. 
Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, τα όργανα διενέργειας εκλογών εξετάζουν 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, 
καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας, και 
ανακηρύσσει τους υποψηφίους στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει. Η 
ανακήρυξη των υποψηφίων Διευθυντών Τομέων γίνεται μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής. Με 
επιμέλεια του οργάνου διενέργειας των εκλογών αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην 
κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. Τα μέλη των 
Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος του μελών του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτό 
εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή και 
ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να 
επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να 
συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής 

 
                   

 
 

 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

 
Ευφροσύνη Μουζακίτου 

 Καθηγήτρια  
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Εσωτερική Διανομή 
1. Τμήμα Πρυτανείας 
2. Δ/νση Διοικητικού/Τμήμα Δ.Ε.Π. 
3. Δ/νση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών 

Οργάνων 
4. Μέλη Δ.Ε.Π. Τομέων 
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