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Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Διευθύντρια : Σ. Καλογεροπούλου,  Καθηγήτρια Κοιν:  - Πρόεδρο Τμήματος Η.Η.Μ.  
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- Διεύθυνση Υποστήριξης   Ακαδημαϊκών  

Οργάνων 
 

Ημερομηνία 21/11/2022 
 
Θέμα: Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενεργειακών Εφαρμογών και 

Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΕΕΣΕΕ (Energy Applications and Energy 
Saving Systems Lab), του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 

των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 48 για τη 

διαδικασία για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου.  

3. Tην υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 ΚΥΑ  (Φ.Ε.Κ. 5220/Β’/07.10.2022) «Καθορισμός της 

διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων, των Μονοτμηματικών Σχολών, των 

Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των 

φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.». 

4. Την υπ΄ αριθμ. 24003/20.05.2019 (Φ.Ε.Κ. 2068/Β΄/04.06.2019) απόφαση του Προέδρου της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: 

«Εργαστήριο Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας - ΕΕΣΕΕ» 

(Energy Applications and Energy Saving Systems Lab) στον Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού 

Κανονισμού του». 

5. Την υπ΄ αριθμ. 7927/28.01.2020 (ΦΕΚ 80/Υ.Ο.Δ.Δ./05.02.2020) διαπιστωτική πράξη του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου με τίτλο 

«Εργαστήριο Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας - ΕΕΣΕΕ» 

(Energy Applications and Energy Saving Systems Lab) του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενεργειακών Εφαρμογών και 

Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΕΕΣΕΕ, του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τριετή θητεία.  

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 από τις 10:00 π.μ. έως την 

1:00 μ.μ αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ: 112162 - 21/11/2022 Αιγάλεω



 
συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού 

δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ 

Α.Ε.)».  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία αυτή θα πραγματοποιηθεί την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα και κατά τις ίδιες ώρες, με ίδιο τρόπο με την αρχική ψηφοφορία.  

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους 

απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή που υπηρετεί στο εργαστήριο 

και έχει ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης. Κατ’ 

εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά 

τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο 

εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο 

αξίωμα του Διευθυντή εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Η κατοχή θέσης 

Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου 

αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με 

την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.. 

Tο εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενεργειακών 

Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΕΕΣΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά 

2 έως και 4 καθώς και ότι το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο 

εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4957/2022, κατά τον χρόνο διενέργειας των 

εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ 

αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022, υπολείπεται του αριθμού 

πέντε (5), απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, 

ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν 

στον Τομέα  Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον οποίο εντάσσεται το εν λόγω εργαστήριο 

κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, ήτοι:  

1. Αγγελή Χρυσάνθη, Καθηγήτρια  

2. Καλογερόπουλου Σόφια, Καθηγήτρια  

3. Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης Λέκτορας Εφαρμογών  

4. Λεωνιδόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

5. Μανουσάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής  

6. Μορώνης Αντώνιος, Καθηγητής  

7. Πάχος Παύλος, Λέκτορας Εφαρμογών  

8. Τσεκούρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής  

9. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής  

Ως Διευθυντής εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων 

των μελών του εκλεκτορικού σώματος ή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων 

των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Αν υπάρχει 



 
ισοψηφία ή κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή  

κατέλαβαν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 

επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει 

τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία διενεργείται ηλεκτρονική 

κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που 

ισοψήφησαν. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με αποστολή αίτησης αποκλειστικά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eee@uniwa.gr και μέχρι την Παρασκευή 9 

Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13.00. Στις αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνεται αντίγραφο Δελτίου 

Ταυτότητας των υποψηφίων και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι μη εκλογιμότητας 

στη θέση του Διευθυντή εργαστηρίου.  

Υποβληθείσες υποψηφιότητες μπορεί να ανακληθούν με σχετική αίτηση στη Γραμματεία του 

Τμήματος, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέχρι και την παραπάνω 

ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων. 

 
Η απόφαση αυτή αναρτάται: 

Α. στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. 

Β. στην ιστοσελίδα  του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Γ. στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Ενεργειακών Εφαρμογών και 

    Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας - ΕΕΣΕΕ (eaess-lab.uniwa.gr) 

 
 
 

Η Διευθύντρια του Τομέα 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 
 
 
 

Σοφία Καλογεροπούλου, Καθηγήτρια 
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