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Προκήρυξη για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας υπόψη:   
 

- Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». 

- Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 

621/τ.Β/ 21-10-2020), όπως ισχύει 

- Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011/τ.Α) «Δομή, λειτουργία,/ 
διασφάλιση της ποιότητα σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» κά. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν  και 
ισχύουν  

- Τις διατάξεις του  Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ.Α) «Οργάνωση και 
Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες 
Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

- Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απο φαση του Υπουργου  Παιδει ας, Έρευνας 
και Θρησκευμα των «Τρο πος διεξαγωγη ς των εκλογικω ν διαδικασιω ν για την 
ανα δειξη των μονοπρο σωπων οργα νων των Α.Ε.Ι. και διαδικασι α ορισμου  και 
ανα δειξης εκπροσω πων των μελω ν Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικω ν 
υπαλλη λων και των φοιτητω ν στα συλλογικα  ο ργανα των Α.Ε.Ι. κατα  την πρω τη 
εφαρμογη  του ν. 4485/2017 (Α’ 114) (ΦΕΚ Β’ 3255/15-9-2017), ο πως 
τροποποιη θηκε  με την αριθμ. Β. Πρωτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απο φαση  του 
Υπουργου  Παιδει ας, Έρευνας και Θρησκευμα των με θε μα «Τροποποι ηση της αριθμ. 
153348/Ζ1/15-09-2017 (Β’ 3255) υπουργικη ς απο φασης, με θε μα «Τρο πος 
διεξαγωγη ς των εκλογικω ν διαδικασιω ν για την ανα δειξη των μονοπρο σωπων 
οργα νων των Α.Ε.Ι. και διαδικασι α ορισμου  και ανα δειξης εκπροσω πων  των μελω ν 
Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικω ν υπαλλη λων και των φοιτητω ν στα  

συλλογικα  ο ργανα των Α.Ε.Ι. κατα  την πρω τη εφαρμογη  του ν. 4485/2017 (Α’ 
114)» (ΦΕΚ Β’ 3969/13-11-2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με τις 
διατάξεις του Ν.4692/20 (ΦΕΚ 111/τ.Α/12-6-2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και 
άλλες διατάξεις». 

- ην υπ’ αρ. 77561/Ζ1/22.6.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2481/22.6.2020) «Διαδικασία 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 
των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών  μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς 
και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο 
πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι». 

- Την υπ’ αρ. 147084/Ζ1/16.11.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5364/19.11.2021) «Καθορισμός 

του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών 

των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με 
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τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα». 
- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112). 

- Τις  οδηγίες  της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

- Το ΦΕΚ  με αρ. 655/06.08.2021  βάσει του οποίου διαπιστώθηκε η τοποθέτησή μας, 
σε θέση  Προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 
                                                  π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Εκλογές για την ανάδειξη  Διευθυντή/Διευθύντριας 
του Τομέα Μυοσκελετικό και Κυκλοφορικό Σύστημα 

του Τομέα  Νευρικό Σύστημα και 
του Τομέα  Αναπνευστικό Σύστημα 

 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θητεία ενός (1) έτους από 01.09.2022 έως 
31.08.2023, στις  30.06.2022, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 11.00-12.00 μ.μ: Τομέας 
Μυοσκελετικό και Κυκλοφορικό Σύστημα  , 12.00 π.μ -13.00μ.μ:  Τομέας Νευρικό Σύστημα 
13.00- 14.00 μ.μ:  Τομέας  Αναπνευστικό Σύστημα 
 
Η Εκλογικη  διαδικασι α θα διεξαχθει  με ηλεκτρονικη  ψηφοφορι α με σω του ειδικου  
πληροφοριακου  συστη ματος με την ονομασι α «Ψηφιακη  Κα λπη ΖΕΥΣ»  της ανω νυμης 
Εταιρει ας του Ελληνικου  Δημοσι ου με την επωνυμι α «Ε.ΔΥ.Τ.Ε». Μέσω του συστήματος 
αποστέλλεται ειδικό – εξατομικευμένο μήνυμα στο πανεπιστημιακό email των εκλογέων με 
την ακριβή  εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το 
εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία (Κ.Υ.Α. 
77561/Ζ1/22-06-2020 & 147084/Ζ1/16-11-2021). 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών 
(Ο.Δ.Ε.), ήτοι τριμελής (3μελής) Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία 
ορίζεται με απόφαση της Προέδρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 
Το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας. Η 
Εφορευτική Επιτροπή αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την 
εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τον/την υποψήφιο/ια για το αξίωμα του/της 
Διευθυντή/Διευθύντριας Τομέα μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την συγκρότηση 
της. 
Υποψηφιότητες  
Διευθυντής/Διευθύντρια  Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος ΔΕΠ μέχρι και την 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του οικείου Τομέα  με θητεία ενός (1) έτους.  Επιτρέπεται 
η εκλογή Διευθυντή/Διευθύντριας  για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Αν δεν υπάρχουν 
υποψηφιότητες, ο, η  Διευθυντής/Διευθύντρια  του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα. 
Διευθυντής 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 του 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 ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας. 
Το σώμα των 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. 
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Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν 
από την θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφ΄ όσον η απουσία δεν συνεπάγεται 
με  αναστολή ή  απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.  

 
 Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της 
147084/Ζ1/16-11-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, κατόπιν ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε  Α.Ε για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς 
την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον 
Κοσμήτορα, κατά περίπτωση.  
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζεται από 
την Πρόεδρο του Τμήματος στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή/Διευθύντρια  Τομέα υποβάλλονται με 
αίτηση.  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να καταθέσουν την υπογεγραμμένη αίτησή τους με την 
υπεύθυνη δήλωση, μέχρι 20.06.2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.30 π.μ , με έναν από τους 
κάτωθι τρόπους: 

➢ Αυτοπροσώπως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης, βάσει του συνημμένου 
υποδείγματος, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

➢  Με ηλεκτρονική αίτηση, βάσει του συνημμένου υποδείγματος, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: physio@uniwa.gr 
Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή 
ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο υποψήφιος δεν λάβει 
τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να επικοινωνήσει, 
πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στο τηλέφωνο του 
Γραφείου της Γραμματείας του Τμήματος 2105387485. 

➢ Με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

του ενδιαφερόμενου, βάσει του συνημμένου υποδείγματος,  

 
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας 

- αίτηση  υποψηφιότητας  

- Υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος 

- Αντίγραφο  δελτίου αστυνομικής ταυτότητας   

Συνοδευτικά  
Αίτηση με  υπεύθυνη δήλωση. 

                                                                      
                                                                      O Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
                                                                             Γεώργιος Γιόφτσος 
                                                                                              Καθηγητής 

  

 
Εσωτερική Διανομή: 

• Κοσμητεία ΣΕΥΠ 

• Διεύθυνση Υποστήριξης 

Ακαδημαϊκών Οργάνων 

•    Μέλη ΔΕΠ  Τμήματος  
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Προς: 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………… 

ΟΝΟΜΑ :……………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………… 

ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΤΜΗΜΑ : 

ΣΧΟΛΗ:……………………….. 

ΑΔΤ.:…………………………………. 

Email: ….................@..................... 

 

    

 

ΘΕΜΑ: Υποψηφιότητα 
για τη θέση του Διευθυντή Τομέα   
…………………………………………. 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
 

 

 
 

 

Συνημμένα: 
1. Φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ ή διαβατηρίου  
2. Υ.Δ. ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 

μου κωλύματα εκλογιμότητας  
 

 

 

 

 

Τον Πρόεδρο του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας  της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας  

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω         
υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή 
του Τομέα Μαθημάτων 
…………………………………………………………………
…………. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 
του ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και την υπ΄ αριθμ 
……………προκήρυξη εκλογών για την 
ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας . 

 
  
 
 

 

 

Ο/ Η Αιτ…….. 

 

 

……………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): Τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός
: 

 Αριθ:  ΤΚ
: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας για τη θέση του Διευθυντή του 
Τομέα Μαθημάτων …………………………………………………………………………………………. του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου  27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) όπως ισχύουν  και την  
υπ΄αριθμ……………….…………………προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων 
Μαθημάτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ Σχολής………………………………… του ΠΑ.Δ.Α.  

 
 

 
Ημερομηνία:      .    . 2022 

                                                                                                                                                     Ο/Η Δηλ……….. 
 
 
 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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