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                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
                                                                  (κατόπιν νέων οδηγιών από τη Διεύθυνση  
                                                                        Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων) 
                                                                                     Αιγάλεω 7-6-2021  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Σπυρίδωνα  122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ  
Τηλέφωνο :210-5385401, 447 Ημερομηνία:    Αιγάλεω  31-05-2021 
E-mail: setp@uniwa.gr                                               Αριθμ. Πρωτοκ.:  42695                           
                                                                                         

                                                                                       ΠΡΟΣ: Τα μέλη Δ.Ε.Π των             

                                                                                        Τμημάτων της Σχολής    
                                                                                        Εφαρμοσμένων Τεχνών και         
                                                                                        Πολιτισμού 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 Ο Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, έχοντας 

υπόψη: 

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 23, παρ. 1 - 11 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 

Ν. 4589/2019 και με τα άρθρα 97 και 131 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-

6-2020,τ.Α') «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».  

5. Τις διατάξεις της παρ. 6 περ. α' του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 

142/3-8-2018, τ.Α') «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 

άλλες διατάξεις». 
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α΄/30-5-2020 

«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις». 

7. Την υπ΄ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄) Υπουργική 

Απόφαση «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), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) 

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

9. Τη με αριθ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση  «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 των 

Ακαδημαϊκών μονάδων  των Α.Ε.Ι. 

10. Τις διατάξεις του με αριθ. 74268/12-10-2020 Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κυρίως των άρθρων 7 

περίπτ. Γ΄και 8 (ΦΕΚ 4621/τ.Β΄/21-10-2020).  

11. Τη με αριθ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (Φ.Ε.Κ 564/13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) 

Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά 

με τον «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» καθώς και τη με αριθ. 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». 

12. Τη με αριθ. 33127/4-7-2019 πράξη του τέως Προέδρου της Διοικούσας 

Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Εκλογή 

Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

13. Τη με αριθ. 38735/26-7-2019 (ΦΕΚ 497/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) πράξη του τέως 

Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
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με θέμα: «Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης». 

14. Τη με αριθ. 38709/26-7-2019 (ΦΕΚ 559/τ. Υ.Ο.Δ.Δ) πράξη του τέως 

Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

με θέμα: «Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας». 

15. Τη με αριθ. 38730/26-7-2019 (ΦΕΚ 559/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) πράξη του τέως 

Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

με θέμα: «Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής». 

16. Τη με αριθ. 38738/26-7-2019 (ΦΕΚ 559/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) πράξη του τέως 

Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

με θέμα: «Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών».  

17. Το γεγονός ότι οι θητείες των υπηρετούντων Προέδρων των  Τμημάτων 

της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α λήγουν 

την 31η Αυγούστου 2021. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων στα 

Τμήματα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: α. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 

Τέχνης, β. Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, γ. Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής και δ. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, με θητεία 

δύο (2) ετών, με ημερομηνία έναρξης της θητείας την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και 

ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2023, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 

Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, από 9:00 έως 17:00, μέσω εκλογικής διαδικασίας με 

ηλεκτρονική ψήφο και με επαναληπτική ψηφοφορία την επομένη εργάσιμη 

ημέρα, δηλ. την Παρασκευή 09-07-2021 κατά τις ίδιες ώρες.  

 

Α. Υποψηφιότητες   

Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους 

απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 

Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν 

υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π των δύο πρώτων βαθμίδων, μπορεί να θέσει 

υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο 

Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων 

μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και 

μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 

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 της προκηρυσσόμενης θέσης.  

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο 
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(2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του 

ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες 

συνολικά. 

Ο Πρόεδρος Τμήματος 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.  

Οι εκλογείς δηλώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους 

Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους 

με ηλεκτρονική ψήφο μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα 

«ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 

(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://zeus.grnet.gr.  

 

Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή 

Προέδρου υποβάλλονται έως και την 30η-6-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

15.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 

Πολιτισμού. Η αίτηση υποψηφιότητας είτε κατατίθεται εντύπως στη Γραμματεία 

της Κοσμητείας της Σχολής (Γραφείο Κ8 003) αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου είτε ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο της Κοσμητείας της Σχολής (setp@uniwa.gr) από την ιδρυματική 

θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου.  

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:     

1. Αίτηση Υποψηφιότητας.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου 

κωλύματα εκλογιμότητας.  

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την 

έναρξη της διαδικασίας εκλογής.  

  

Β. Εκλογικό Σώμα   

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

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 Τμήματος. 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.  

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους 

εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι 

εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες 

πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Καταρτίζονται με τη φροντίδα 
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της Διεύθυνσης Διοικητικού και περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, με 

αλφαβητική σειρά, των εκλεκτόρων.   

Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλογικού σώματος, ήτοι 

αύξηση-μείωση λόγω παραιτήσεων κλπ. μετά την οριστικοποίηση των 

καταλόγων, ανακοινώνονται αμελλητί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.  

 

Γ. Εκλογική Διαδικασία   

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με 

απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος.  

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας 

αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της 

παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, 

ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους 

μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη 

διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα.  

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας σε εργάσιμη μέρα έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή 

επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα και 

επιβλέπεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.  

Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι 

οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε 

περίπτωση που κατά την εκλογική διαδικασία της 8ης-07-2021 κανείς από 

τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται με  

ηλεκτρονική ψηφοφορία, την επόμενη εργάσιμη ημέρα (09-07-2021) μεταξύ 

των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση ή μεταξύ 

των ισοψηφησάντων στην πρώτη θέση. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής 

διαδικασίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα (12-07-2021), 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.  

Το πρακτικό εκλογής του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του 

Τμήματος που συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 4 της 

77561/Ζ1/19.06.2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

υποβάλλεται στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον 

διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στον διαδικτυακό 

τόπο της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού. 

  

                                                                                       Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ 
                    
                                                                                          
                                                     
 
                                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ  
                                                                                         ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                                                                                            
 
Κοινοποίηση: 

1. Τμήμα Πρυτανείας 
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων 
3. Τμήμα Εκλογικών Διαδικασιών 
4. Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Δ.Ε.Π 
5. Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών 
6. Γραμματείες Τμημάτων Σ.Ε.Τ.Π 

 

Συνημμένα: Υποδείγματα αιτήσεων υποψηφιότητας και υπευθύνων δηλώσεων 
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Α Ι Τ Η Σ Η 
 
 
ΟΝΟΜΑ: ……………………………….……………………….. 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………….. 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………..…………. 
 
 
ΤΜΗΜΑ: ………………………………………………………… 
 
 
ΒΑΘΜΙΔΑ: ………………………………..…………………… 
 
 
ΑΔΤ:  .……………………………………….……………………. 
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………….…………………. 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………… 
 
 
Email: ………………………………..………………………….. 
 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση 
του Προέδρου του Τμήματος ………………..… 
…...……………………………………………………………………
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και  
Πολιτισμού». 
 
  
Αιγάλεω:                  -2021 
 

 
ΠΡΟΣ: 
Τον Κοσμήτορα της Σχολής  
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού  
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 
 
 
 
    
Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα 

για τη θέση του Προέδρου  του Τμήματος 

……………….……………………………..……………..……… 

……………………………………………………………………..  

της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & 

Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και τη με αριθ. 

…………………-2021 προκήρυξη εκλογών για την 

ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών 

Προέδρων στα Τμήματα της Σχολής.  

 

Επισυνάπτω συνημμένα: 

α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και  

β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας. 

 

 
 
 

 Ο  ΑΙΤΩΝ 
 
 
 

………………………… 
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Α Ι Τ Η Σ Η 
 
 
ΟΝΟΜΑ: ……………………………….……………………….. 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………….. 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………..…………. 
 
 
ΤΜΗΜΑ: ………………………………………………………… 
 
 
ΒΑΘΜΙΔΑ: ………………………………..…………………… 
 
 
ΑΔΤ:  .……………………………………….……………………. 
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………….…………………. 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………… 
 
 
Email: ………………………………..………………………….. 
 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση 
του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
………………………………………………………….……...……… 
………………………………………………………………………….
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και  
Πολιτισμού» 

 
ΠΡΟΣ: 
Τον Κοσμήτορα της Σχολής  
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού  
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 
 
 
 
    
Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα 

για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου  του 

Τμήματος …………………………………………………….. 

……………….……………………………..……………..………  

της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & 

Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και τη με αριθ. 

…………………-2021 προκήρυξη εκλογών για την 

ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών 

Προέδρων στα Τμήματα της Σχολής.  

 

Επισυνάπτω συνημμένα: 

α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και  

β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας. 

 

 
 
 

 Ο  ΑΙΤΩΝ 
 
 

………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
ΑΙΓΑΛΕΩ:                  -2021 
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