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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 

                                   Αθήνα,  14/11/2022  

                              

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την ανάδειξη Διευθυντή  

του Εργαστηρίου  Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας (ΕΠΕΥ)   

του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας  

της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α/21.07.2022)  «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 

κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 48. 

2. 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». 

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 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. 

6. τις διατάξεις της Αριθμ. 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220 τ.Β/07.10.2022) ΚΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας 

ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και 

λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων 

των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 
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mailto:php@uniwa.gr
ΑΔΑ: 6ΨΓΙ46Μ9ΞΗ-Ο2Τ



2 

 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» και ειδικότερα το άρθρο 4. 

7. τις διατάξεις της Αριθμ. 76620/31.08.2022 (ΦΕΚ 807 τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.09.2022) Πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οποία διαπιστώθηκε ο ορισμός της καθηγήτριας Ναΐρ Τώνια 

Βασιλάκου στη θέση Προσωρινής Προέδρου και της καθηγήτριας Γεωργίας Τζανακάκη στη θέση της 

Προσωρινής Αντιπροέδρου του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. 

8. 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. - 

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

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

9. 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). 

10. 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 Θρησκευμά των με θέμα « Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και της 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», με την οποία παρατάθηκε η θητεία των Πρυτανικών Αρχών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως τις 31-08-2023.  

11. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 76397/17.12.2019 Απόφασης του Πρύτανη του ΠΑΔΑ (ΦΕΚ 4729 τΒ΄/ 

19.12.2019), «Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας - 

ΕΠΕΥ» (Laboratory of the Environment and Occupational Health - LEOH) στο Τμήμα Πολιτικών 

Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός 

του Εσωτερικού Κανονισμού του».  

12. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16127/17.02.2020 Διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη του ΠΑΔΑ (ΦΕΚ 

132 ΤΕΥΧΟΣ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.02.2020), «Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 

Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας - ΕΠΕΥ» (Laboratory of the Environment and Occupational 

Health - LEOH)» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».  

13. την Πράξη 11/31-08-2022 (Θέμα 2ο) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με 

τον «Ορισμό Προσωρινής Συνέλευσης του Ακαδημαϊκού Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της 

Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

14. το γεγονός ότι, στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής δεν συντρέχουν σωρευτικά και στο σύνολο τους όλοι οι προϋποθέσεις του άρθρου 

38 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α΄), προκειμένου να καθίσταται αυτοδύναμο Τμήμα και 

συνεπώς τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 39 του εν λόγω Νόμου. 

15. Το γεγονός ότι, στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας υπηρετούν τέσσερα (4) 

μέλη Δ.Ε.Π.  

 

 

 

https://eelno.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/388/2020/05/ΦΕΚ-ίδρυσης_Επιτήρησης-Λοιμωδών-Νοσημάτων-ΕΕΛΝΟ.pdf
https://eelno.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/388/2020/05/ΦΕΚ-ίδρυσης_Επιτήρησης-Λοιμωδών-Νοσημάτων-ΕΕΛΝΟ.pdf
https://eelno.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/388/2020/05/ΦΕΚ-Διευθυντή-Εργαστηρίου-ΕΕΛΝΟ.pdf
https://eelno.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/388/2020/05/ΦΕΚ-Διευθυντή-Εργαστηρίου-ΕΕΛΝΟ.pdf
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας του 

Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

με θητεία τριών (3) ετών.  

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί, την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00-16:00, με 

καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά 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, του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-07-2022) και της 

ΚΥΑ 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220 τ.Β/07.10.2022).  

Ως Διευθυντής εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών 

του εκλεκτορικού σώματος ή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού 

εκλεκτορικού σώματος, εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Αν υπάρχει ισοψηφία ή κανείς υποψήφιος δεν 

συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 

ήτοι, Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00-16:00, μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή 

κατέλαβαν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 

επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι, Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00-16:00, 

οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει 

ισοψηφία διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ 

των υποψηφίων που ισοψήφησαν. 

1. Όργανο διενέργειας εκλογών 

Ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας του 

Διευθυντή ορίζεται η Πρόεδρος του Τμήματος. Εάν το όργανο που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση 

της εκλογικής διαδικασίας είναι παράλληλα υποψήφιος για το αξίωμα του Διευθυντή εργαστηρίου, τότε 

ως Ο.Δ.Ε. ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας επιβλέπει τη 

διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή 

και αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής 

διαδικασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

2. Υποψηφιότητες 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους 

απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στο εργαστήριο, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. 

Προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
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με αυτό του εργαστηρίου ενώ κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που 

αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος 

Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. 

Η υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και η παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα 

πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με email (php@uniwa.gr) στη Γραμματεία του 

Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας από τις 15.11.2022 έως τις 30.11.2022 και ώρα 09:00π.μ έως 

15:00μ.μ.  

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:  

α) Αίτηση Υποψηφιότητας 

β) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

 

3. Εκλεκτορικό Σώμα 

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη του Διευθυντή εργαστηρίου απαρτίζεται από το σύνολο των 

μελών Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στο Τμήμα κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, 

εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών (βάσει της 

παρ. 2 του άρθρου 40 του ν.4957/2022) κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 48 του ν. 4957/2022 και της παρ. 4 του άρθρου  4 της  Αριθ. 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220 

τ.Β/07.10.2022) ΚΥΑ.  

H παρούσα θα αναρτηθεί (α) στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, (β) στην ιστοσελίδα του Τμήματος και γ) στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Τμήματος και θα διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος.  

 

 

                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                               του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

 

 

                                                                    Ναΐρ Τώνια Βασιλάκου 

                                                                     Καθηγήτρια 
 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (φύλλα 1) 
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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. Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΕΠΕΥ) 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Όνομα: ……………………………………………..     Επώνυμο : ……………………………………………………………………. 

Όνομα πατέρα : ……………………………….     Βαθμίδα: ……………………………………………………………………… 

ΑΔΤ:.……………………………………………………     Δ/νση κατοικίας: ……………………………………………………….. 

Τόπος γέννησης: ...........................................   Ημερομηνία γέννησης: .............................................................. 

Τηλέφωνο: …………………………………………..   Email: …………………………………………………………………………… 

Γνωστικό Αντικείμενο: ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου, ως Διεθυντής/τρια του 

Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας (ΕΠΕΥ) του Τμήματος Πολιτικών 

Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, γνωρίζοντας 

τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και η σχετική Προκήρυξη Εκλογών.  

Συνημμένα: 

α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

 

Αθήνα, …./…./2022 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

…………………………………………. 

(υπογραφή) 
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