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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 20 10 205 

Ηλεκτρ. Ταχυδρ: php@uniwa.gr 

Πληροφορίες: Δ. Τζαναβάρης 

                                 Ημερομηνία:   21 / 06 / 2022  

                              

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας  

της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

Έχοντας υπόψη: 

1. 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». 

2. τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α/12.06.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου 

και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. τις διατάξεις του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 τ.Α/07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις». 

4. τις διατάξεις του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 τ.Α/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

5. τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 18 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 τ.Α/03.08.2018) «Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

6. τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α/ 04.08.2017), «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν. 

7. τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ.A/06.09.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως ισχύει 

με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του. 

8. τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

9. τις διατάξεις της Αριθμ. 147084/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 5364 τ.Β/19.11.2021) ΚΥΑ «Καθορισμός του τρόπου 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

10. τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της Αριθμ. 74268/12.10.20 (ΦΕΚ 4621 τ.Β/21.10.20) Απόφασης της 

Συγκλήτου του ΠΑΔΑ σχετικά με την έγκριση του «Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», όπως ισχύει. 

11. τις διατάξεις της Αριθμ. 4657/20.01.2020 (ΦΕΚ 321 τ.Β/07.02.2020) Απόφασης του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, «Ίδρυση – Σύσταση Τομέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής».  

12. τις διατάξεις της Αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β/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(ΦΕΚ 114 τ.Α/ 04.08.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

(191014/Ζ1/07.11.2017 τ.Β). 

13. τις διατάξεις της Αριθμ. 59219/23.07.2021 (ΦΕΚ 655 τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06.08.2021) Πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του κ. Κουλιεράκη Γεώργιου 

του Ανδρέα στη θέση του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας 

Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θητεία δύο (2) ετών, από 01.09.2021 έως 31.08.2023. 

14. τις διατάξεις της Αριθμ. 59114/27.07.2021 (ΦΕΚ 653 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06.08.2021) Διαπιστωτική Πράξη του 

Πρύτανη «Εκλογές και Ορισμός Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής». 

15. τις διατάξεις της Αριθμ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (ΦΕΚ 564 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2019) Διαπιστωτική Πράξη 

της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4) 

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και τη με αριθμ. 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». 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος  Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής 

Δημόσιας Υγείας 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. 

Συγκεκριμένα, για τους Τομείς του Τμήματος: 

 Τομέας Α’ – Τομέας Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωοανθρωπονόσων 

 Τομέας Β’ – Τομέας Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας 

 Τομέας Γ’ – Τομέας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Ποιότητας Ζωής 

 Τομέας Δ’ – Τομέας Συστημάτων Υγείας και Πολιτικής 
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Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί, την Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00-15:00, 

αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με 

την ονομασία «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.), βάσει των ισχυουσών 

διατάξεων Κ.Υ.Α. 147084/Ζ1/16.11.21 (ΦΕΚ 5364 τ.Β/19.11.2021). 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος  Πολιτικών 

Δημόσιας Υγείας, είναι η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β'3255) Υ.Α. 

Με απόφασή του το Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας.  

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 

Γραμματεία του Τμήματος, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους, 

μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. 

Τα μέλη του 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, το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. 

(εφορευτική επιτροπή) στον Πρόεδρο του Τμήματος προκειμένου για την έκδοση της σχετικής Πράξης και 

την γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. 

 

1. Υποψηφιότητες 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα μπορούν να θέσουν μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα, 

πλήρους απασχόλησης μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, 

ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα. 

Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή Τομέα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, Διευθυντής 

Τομέα δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν 

επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή Τομέα για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες 

συνολικά. 

Ο/Η Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου 

του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου 

(άρθρο 27 του ν.44857/2017). 

 

Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα υποβάλλονται στην Γραμματεία του 

Τμήματος, με αίτηση ηλεκτρονικά (php@uniwa.gr) μέχρι και την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 

15:00. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων πρωτοκολλούνται από το αρμόδιο Τμήμα, ώστε να προκύπτει η 

ημερομηνία υποβολής τους. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται από τον 
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ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψήφιου/ας και να φέρει την 

ψηφιακή υπογραφή του/της. 

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:  

α) Αίτησης Υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Τομέα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας 

Υγείας. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας. 

γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

 

2. Εκλεκτορικό σώμα 

Tο 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 

(άρθρο 98 του ν.4692/2020). 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν 

κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

αμέσως, την ίδια ημέρα, ημέρα Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022,  από τις 15:00 έως τις 17:00 μεταξύ των δύο (2) 

πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες 

έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. 

Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική 

πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

H παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, στην Διαύγεια και θα 

διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας 

Υγείας.  

 

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                               του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

 

 

                                                                    Γεώργιος Κουλιεράρκης 

                                                                     Αν. Καθηγητής 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας 

2. Υπ. Δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας 
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Εσωτερική Διανομή 

1. Πρυτανεία  

2. Δ/νση Διοικητικού  

3. Δ/νση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων/Τμήμα εκλογικών Διαδικασιών, Επιτροπών και 

Αποφάσεων 

4. Τμήμα Υποστήριξης Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου Γραμματεία Σχολής Δημόσιας Υγείας 

5. Σχολή Δημόσιας Υγείας 

6. Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

7. Μέλη Ε.Δ.Ι.Π., ΕΤΕΠ Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

8. Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 
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