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Ο Προ εδρος του  Τμη ματος Φυσικοθεραπει ας λαμβα νοντας υπο ψη :  
 

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 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.   

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 και 84 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. 4521/2018 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4692/20 παρ. 3 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/ 12-6-2020) «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις». 

6. 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». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄112)  

8. Την 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 

9. Το με αρ. 74268/12-10-2020 (ΦΕΚ 4621/τ. Β’/21-10-2020) «Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

10. τη με αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364 τ.Β/19.11.2021) Κ.Υ.Α., 
«Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών 

Θέμα: Προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη  εκπροσώπου μέλους ΕΔΙΠ  και του  αναπληρωτή του  
στη   Συνέλευση και στον Τομέα Μαθημάτων «Νευρικό Σύστημα» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022» (31.08.2022).  
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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».  

11. τη με αρ. 77561/Ζ1/19-6-2020 απόφαση (ΦΕΚ 2481 Β΄), διαδικασία ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των ΑΕΙ των 
μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ , καθώς και των Διευθυντών 
Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο των Ακαδημαϊκών 
μονάδων των ΑΕΙ.  

12. την υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969 τ.Β/13.11.17) Υ.Α. «Τροποποίηση 
της αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «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)».  

13. την υπ΄ 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(Α’ 114)» .  

14 .     Το ΦΕΚ  με αρ. 655/06.08.2021  βάσει του οποίου διαπιστώθηκε η τοποθέτησή μας, 
σε θέση  Προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

 
                                                               προκηρύσσει 

 
Εκλογε ς  για την ανα δειξη εκπροσω που και  αναπληρωτη  εκπροσω που των μελω ν του 
Εργαστηριακου  Διδακτικου  Προσωπικου  (Ε.ΔΙ.Π) στη Συνε λευση και στον Τομε α 
Μαθημα των «Νευρικο  Συ στημα» του Τμη ματος Φυσικοθεραπει ας, ε ως τη λη ξη του 
ακαδημαι κου  ε τους 2021/2022, 31.08.2022 
Ως ημερομηνία διεξαγωγής της  εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η Πέμπτη 
03.03.2022  και ώρα 11.00 π.μ -  13.00 μ.μ. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και η 
εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του 
ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ψηφιακη  Κα λπη ΖΕΥΣ» της 
ανω νυμης εταιρει ας του ελληνικου  δημοσι ου με την επωνυμι α ¨Εθνικο  Δι κτυο Υποδομω ν 
Τεχνολογι ας και ε ρευνας Α.Ε» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.Α.Ε.) 
Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Παρασκευή 04.03.2022, την ίδια ώρα από τα ίδια Μέλη 
του Οργα νου Διενε ργειας Εκλογω ν (Ο.Δ.Ε) και με την ι δια εκλογικη  διαδικασι α. 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
Δικαι ωμα υποβολη ς υποψηφιοτη των για την ανα δειξη εκπροσω πων μελω ν Ε.ΔΙ.Π στο  
Τμη μα Φυσικοθεραπει ας της Σχολη ς Επαγγελμα των Υγει ας και Προ νοιας του 
Πανεπιστημι ου Δυτικη ς Αττικη ς ε χουν ο λα τα με λη προσωπικου  της παραπα νω κατηγορι ας 
που υπηρετου ν στο Τμη μα. 
Υποψηφιο τητες για την ανα δειξη εκπροσω που των μελω ν Ε.Δ.Ι.Π του Τμη ματος 
Φυσικοθεραπει ας της Σ.Ε.Υ.Π  υποβα λλονται ε ως την 28.02.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12.00 μμ ηλεκτρονικα  στο email του Τμη ματος physio@uniwa.gr απο  τον ιδρυματικο  
λογαριασμο  (email)του υποψηφι ου. 
Δικαιολογητικα  υποβολη ς υποψηφιο τητας 

1. Αι τηση Υποψηφιο τητας (επισυνα πτεται) 
2. Φωτοτυπι α Δελτι ου Αστυνομικη ς Ταυτο τητας η  διαβατηρι ου 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ 
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Το σω μα εκλεκτο ρων για την ανα δειξη εκπροσω πων μελω ν Ε.ΔΙ.Π απαρτι ζεται απο  το 
συ νολο των μελω ν της οικει ας κατηγορι ας προσωπικου  του Τμη ματος και το εκλογικο  
δικαι ωμα ασκου ν μο νο ο σοι ει ναι εγγεγραμμε νοι στους εκλογικου ς καταλο γους, με βα ση 
τους οποι ους διενεργου νται οι εκλογε ς. 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση της Κοσμήτορα, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας δεδομένου 
ότι δεν υπηρετεί στο Τμήμα ικανός αριθμός μελών της ως άνω κατηγορίας. 
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει 
την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους Ε.ΔΙ.Π. μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας και διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, υποβοηθά και επιλύει οιοδήποτε 
ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, συντάσσει και υπογράφει το τελικό πρακτικό 
εκλογής και το υποβάλει στον Πρόεδρο για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης 
και τη γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 
Εκπρόσωπος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων.  
Σε περίπτωση που κατά την εκλογική διαδικασία της 03.03.2022 κανείς από τους 
υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε 
περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα (04.03.2022) μεταξύ των υποψηφίων που 
καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων στην πρώτη 
θέση. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως 
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο 
υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν 
υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο 
(1/3) των έγκυρων ψήφων.  
 
Αν δεν εκλεγούν εκπρόσωποι η Συνέλευση του Τμήματος  και ο Τομέας Μαθημάτων 
«Νευρικό Σύστημα»  θα συγκροτείται χωρίς εκπρόσωπο μελών Ε.ΔΙ.Π. 
 
Θα πραγματοποιηθου ν δυ ο (2) ψηφοφορι ες μι α (1) για τη Συνε λευση του Τμη ματος  και μι α 
(1) για τον Τομε α Μαθημα των «Νευρικο  Συ στημα» 
 

                                                                         O Πρόεδρος του Τμήματος 
 
                                                                             Γεώργιος Γιόφτσος 
                                                                                              Καθηγητής 

 

 
Κοινοποίηση: 
- Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Ε.ΔΙ.Π & ΕΤΕΠ 
- Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων/Τμήμα Εκλογικών Διαδικασιών, 

Επιτροπών και Αποφάσεων 
- Κοσμητεία Σ.Ε.ΥΠ 
- Μέλη Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 
 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΠΗ846Μ9ΞΗ-ΛΡ2



ΑΔΑ: 6ΠΗ846Μ9ΞΗ-ΛΡ2



ΑΔΑ: 6ΠΗ846Μ9ΞΗ-ΛΡ2


		2022-02-23T14:30:44+0200
	Athens




