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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 2132010106,108 
E-Mail: sph@uniwa.gr  

 Ημερομηνία:   17 / 12 / 2021 
 
Αριθ. Πρωτ.:    

Προς:   

 

1. Προπτυχιακούς φοιτητές 
Σχολής Δημόσιας Υγείας (μέσω 

των Γραμματειών των Τμημάτων) 

2. Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 
Σχολής Δημόσιας Υγείας (μέσω 

των Γραμματειών των Τμημάτων) 

3. Υποψήφιους Διδάκτορες 
Σχολής Δημόσιας Υγείας(μέσω 

των Γραμματειών των Τμημάτων) 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση για την εκλογή εκπροσώπων των Φοιτητών (α. Προπτυχιακών, β. 

Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων) στην Γενική Συνέλευση της Σχολής 

Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α/ 04.08.2017)  

2. την με αριθ. 153348/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των 

εκλογικών διαδικασιών για την  ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων 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 

3255/τ.Β΄/2017 

3. την με αριθ. 191014/Ζ1/17 Υπουργική Απόφαση «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.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 3969/τ. Β/13-11-2017 

4. τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.4823/2021(ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) 

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 
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5. την 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 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». 

 

 θα πρέπει να προχωρήσετε στην ανάδειξη των εκπροσώπων σας και των αναπληρωτών 

τους στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής για ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για 

ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με την περ. β’ του 

άρθρου 2 του ν. 4485/2017, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο 

των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής. 

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά 

όργανα του Τμήματος, διενεργείται από τα συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών με 

ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ». 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Δημόσιας Υγείας συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, 

έστω και αν οι εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν εκλεγεί (άρθρο 17 ν.4485/2017, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως υποδείξετε, κατά τις ισχύουσες διατάξεις 

τους εκπροσώπους σας στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

 

                                                                
Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 
 
 

ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΒΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ                                                                 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

Γραμματεία Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 
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