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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ 

 
Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα  Πέμπτη 8/7/2021 και ώρα 17.15, ολοκληρώθηκε η 

εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος «ΖΕΥΣ» για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 

Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, με θητεία δύο (2) ετών, με ημερομηνία έναρξης της θητείας την 1η 

Σεπτεμβρίου 2021 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2023. 

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με:  

1. Τις διατάξεις της 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 

2. Τις διατάξεις του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/21-12-2020τ.Α΄) άρθρο 162, 

«Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ μέσω Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας 

3. Την με αρ. 60944/Ζ1/3-6-2021 Κ.Υ.Α « Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής 

της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας της  εκλογικής  διαδικασίας  ανάδειξης   των 

εκπροσώπων  των μελών Δ.Ε.Π στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και 

Σχολών  και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,  διοικητικών υπαλλήλων 

και  φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι, καθώς και στα συλλογικά 

όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους. 
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4.  Την αριθμ. Πρωτ. ΠΑ.ΔΑ.-ΕΞ: 43149/03-06-2021 σχετική Προκήρυξη 

Εκλογών. 

Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 

 
Υποψηφιότητα για την θέση :  Προέδρου του  Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

είχε υποβάλει ο κος Γεώργιος Κουλιεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος 

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. 

 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση και τον έλεγχο εγκυρότητας, 

προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα, όπως αυτά έγιναν εξαγωγή από το σύστημα 

«ΖΕΥΣ»: 

 

Ανάδειξη Προέδρου του  Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

Α) Συνολικός Αριθμός Εγγεγραμμένων εκλογέων, μελών ΔΕΠ, με δικαίωμα ψήφου: 

24. 

Β) Ψήφισαν: 24 

Γ) Δεν προσήλθαν στις εκλογές: 0 

Δ) στην ηλεκτρονική ψηφοφορία βρέθηκαν:  

• Λευκά ψηφοδέλτια: 9 

• Έγκυρα ψηφοδέλτια: 15 

• Συνολικά 24 έγκυρα και λευκά 

 

Ο υποψήφιος, αναπληρωτής καθηγητής κος Γεώργιος Κουλιεράκης έλαβε 15 
έγκυρες ψήφους. 

Κατόπιν του αποτελέσματος της διεξαχθείσας ψηφοφορίας, εξελέγη Πρόεδρος του 

Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ο αναπληρωτής καθηγητής κος Γεώργιος 

Κουλιεράκης, με θητεία δύο (2) ετών, καθώς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 

των εγκύρων ψήφων. 
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Το ηλεκτρονικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το 

ειδικό πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ» επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρους αυτού. 

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως έπεται από 

το αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) 

 
 
 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
                                               Τσόγκα Αρετή 
                                              Επ. Καθηγήτρια 
 
 
 
 
                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
 
 
 
Δαμικούκα Ιωάννα                                                               Κάβουρα Όλγα 
Επ. Καθηγήτρια                                                                   Επ. Καθηγήτρια                                       
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