
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1 

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυριδωνα  122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ          Βαθμός Ασφαλείας  :  

Τηλέφωνο : 210 5385613-615 Ημερομηνία  : 4/7/2022 

E-Mail : nurs@uniwa.gr                                            Αριθμ. Πρωτ/Φακέλου  :  Φ2 

Πληροφορίες : Π.Λεωνίδα Βαθμός Προτεραιότητας : 

 
ΘΕΜΑ : Προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη  τριάντα (30) εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ  

στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και 

Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ετήσια θητεία από 1-9-2022 έως 31-

8-2023». 

 

Η Πρόεδρος του  Τμήματος Νοσηλευτικής λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α’/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύουν  

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 

621/τ.Β/ 21-10-2020)όπως ισχύει  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως έχει 

τροποποιηθεί και  ισχύει  

4. Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων «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.Δ.Ι.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’ 3255/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε  με την αριθμ. Β. 

Πρωτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφαση  του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 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.Δ.Ι.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’ 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». 

5. Την 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». 
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6. Τη με αρ. 60944/Ζ1/28/5/2021 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

2358/τ.Β΄/3-6-2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των Μελών ΔΕΠ 

στα συλλογικά όργανα των  Τμημάτων και Σχολών και των Μελών Ε.Ε.Π, ΕΔΙΠ και 

ΕΤΕΠ, Διοικητικών Υπαλλήλων και φοιτητών στα Συλλογικά όργανα των ΑΕΙ και 

στα συλλογικά όργανα των επιμέρους μονάδων» 

7. 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 τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα». 

8. 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). 

9. Το με αρ. πρωτ. 34149/10-7-2019 έγγραφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  με 

θέμα Διευκρινίσεις επί θεμάτων συλλογικών οργάνων των Τμημάτων του Πα.Δ.Α 

 

10. Τη με αρ. 55471/13-7-2021 πράξη του Πρύτανη   του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

«Εκλογή  Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του  Τμήματος  Νοσηλευτικής  της 

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» όπως 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 600/28-7-2021/τ.Υ.Ο.Δ.Δ. σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε 

η εκλογή μας σε θέση Προέδρου Τμήματος Νοσηλευτικής, 

αποφασίζουμε 

 

Την προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη τριάντα (30) εκπροσώπων Μελών ΔΕΠ στη 

Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής με ετήσια θητεία, για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023. 

 

Ημερομηνία διεξαγωγή της  εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η Πέμπτη   14  Ιουλίου 2022 

και ώρα 09.00 π.μ -  11.00 π.μ. 

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας οι εκλογές θα διεξαχθούν  την  Παρασκευή  15 

Ιουλίου 2022, την ίδια ώρα και από τα ίδια Μέλη του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών 

(Ο.Δ.Ε). 

 

Από τη διαδικασία ανάδειξης τριάντα (30) εκπροσώπων Μελών στη Συνέλευση του 

Τμήματος Νοσηλευτικής εξαιρούνται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος καθώς και 

οι Διευθυντές των Τομέων (περίπτωση α’ του άρθρου 21 του ν.4485/2017).  

  

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 34148/10-7-2019 πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, 

με θέμα «Διευκρινίσεις επί θεμάτων Συλλογικών Οργάνων των Τμημάτων Πα.Δ.Α» και το 

σχετικό αλγόριθμο, προκύπτει ότι, από το σύνολο των 38 Μελών ΔΕΠ και εξαιρώντας τα έξι 

μέλη που κατέχουν διοικητική θέση (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος, Διευθυντές 

Τομέων), πρέπει να εξαιρεθούν  μέσω ψηφοφορίας επιπλέον δύο Μέλη: 

 Από τους  Τομείς «Βασική Νοσηλευτική» και  «Παιδιατρική Νοσηλευτική και 

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» λόγω του μικρού αριθμού Μελών δεν  θα εξαιρεθεί 

κανένα  Μέλος συνεπώς δεν θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία. 
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 Από τον Τομέα «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» θα 

πρέπει να εξαιρεθεί ένα (1) Μέλος από το σύνολο των έντεκα Μελών . 

 Από τον Τομέα «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής» θα πρέπει να 

εξαιρεθεί  ένα  Μέλος  από το σύνολο των δεκατριών  (13) Μελών. 

 

Η Εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»  της ανώνυμης 

Εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «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 (Τ.Α. 77561/Ζ1/22-06-

2020). 

Στη εκλογική διαδικασία θα δημιουργηθούν δύο  διαφορετικές ψηφιακές κάλπες, μία για 

κάθε έναν από τους ακόλουθους Τομείς: «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική 

Δημόσιας Υγείας» και «Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική». Σε κάθε κάλπη 

δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Μέλη του αντίστοιχου Τομέα Μαθημάτων. 

Η ψηφοφορία γίνεται με υποψήφια όλα τα Μέλη των ανωτέρω  δύο Τομέων που εμπίπτουν 

στη διαδικασία εκλογής . Κάθε εκλογέας ψηφίζει για τον Τομέα του,  το Μέλος που επιθυμεί 

να εξαιρεθεί της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με την προκήρυξη. Το Μέλος που θα 

λάβει τις περισσότερες ψήφους συγκεντρωτικά ανά Τομέα, θα εξαιρεθεί από τη Συνέλευση 

του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023. 

 

ορίζουμε  

για την εφαρμογή της παρούσης απόφασης 

 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε), το οποίο που  θα έχει την ευθύνη της εκλογικής 

διαδικασίας,  και απαρτίζεται από τα κάτωθι Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,  

 

Τακτικά Μέλη 

Δούσης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Δοκουτσίδου Ελένη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Αδαμακίδου Θεοδούλα – Επίκουρη Καθηγήτρια  

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Μάργαρη Νικολέττα- Επίκουρη Καθηγήτρια 

Μαντζώρου Μαράννα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Παρισσόπουλος Στυλιανός, Λέκτορας Πανεπιστημίου  

 

Με απόφαση του, το οικείο  Όργανο Διενέργεια Εκλογών (Ο.Δ.Ε) ορίζει τον Διαχειριστή της 

Εκλογικής Διαδικασίας, ο οποίος προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα 

«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». 

 

Η προσθήκη των υποψηφίων Μελών ανά Τομέα γίνεται από την Ο.Δ.Ε., όπως  προκύπτει 

από τον αλγόριθμο. Ακολούθως τα υποψήφια Μέλη ανά Τομέα ελέγχονται από την Ο.Δ.Ε. 

ως προς την εκλογιμότητα, τουλάχιστον δύο ώρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. 

 

Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν ή μετά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας να απευθυνθεί 

στην  Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου  ηλεκτρονικό μήνυμα ή  αν αυτό είναι 

εσφαλμένο. 
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Η  Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω 

θεμάτων. 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

Γεωργία Φασόη 

Καθηγήτρια 

 

Προς :  

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής 

Κοιν. :  

1. Πρύτανη  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

2. Κοσμήτορα  ΣΕΥΠ 

3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων  
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