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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 30459
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και
κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 9.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ. Α).
3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη Δημόσια Διοίκηση».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/τ. Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 77 του ν. 4009/ 2011
(ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.» όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ
195/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκαν με
το τέταρτο άρθρο του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών
των Α.Ε.Ι.».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 περίπτ. ιδ’, 15
παρ. 15 εδ. ζ΄ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/Α΄).
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/
2017 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄).
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10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι. και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
11. Το με αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ».
12. Την Φ.122.1/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄)
υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία συγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων, ρύθμιση θεμάτων εκλογής
και εξέλιξης καθηγητών κ.λπ. - Ανάπτυξη και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών κ.λπ.».
13. Τη Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 εγκύκλιο
του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016
(ΦΕΚ 27/τ. Α΄), του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) και του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/τ. Α΄)».
14. Το με αρ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο
του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Παρέχονται διευκρινίσεις - ν. 4521/2018».
15. Τις αιτήσεις δύο (2) μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα με
ανοικτή διαδικασία.
16. Τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων
της Σχολής.
17. Το γεγονός ότι υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις.
18. Την 125788/Ζ1/06.08.2019 (ΦΕΚ 564/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
σχετικά με το διορισμό Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
19. Την Φ.121/Ζ2/40146/24-03-2020 υπουργική απόφαση «έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης 22
θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίου», προκηρύσσουμε:
Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με
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γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με έμφαση σε
Τεχνικές Χρωματικής Αποκατάστασης και Υλικά Ζωγραφικής».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά στις
εξειδικευμένες σύγχρονες και ακαδημαϊκά αποδεκτές
διεθνώς τεχνικές χρωματικής αποκατάστασης των έργων
τέχνης καθώς και στα υλικά και τεχνικές της ζωγραφικής διαχρονικά μέχρι σήμερα. Εξετάζονται οι έννοιες
της φθοράς, της έλλειψης και της απώλειας μια περιοχής
- ενός κενού - στη συνέχεια του εικαστικού ιστού σε σχέση με τη λειτουργία, τη διαδρομή, την ανάδειξη και την
παρουσίαση του έργου τέχνης στο χρόνο και τον χώρο.
Η θεωρία των χρωμάτων, με την εφαρμογή διαφορετικών εξειδικευμένων τεχνικών κατασκευής και δόμησης
των επιμέρους σταδίων των έργων τέχνης, διαμορφώνει
παράλληλα το είδος της επέμβασης στη συντήρηση και
αποκατάστασή τους.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• Μία (1) θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο: «Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αναπτύσσεται, στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου,
ως μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και αποτύπωσης
του περιβάλλοντα χώρου και των επί μέρους στοιχείων
του. Αξιολογούνται οι όγκοι, τα σχήματα, οι τονικές και
χρωματικές κλίμακες καθώς και οι ποιότητες προσωπικής γραφής. Δίνεται έμφαση στην εξάσκηση δεξιοτήτων με διαφορετικές τεχνικές και υλικά, όπως: γραφίτης,
κάρβουνο, μελάνι, ακρυλικά, κολλάζ. Διαμορφώνεται η
κατανόηση του τρισδιάστατου χώρου. Στο τρίτο και έκτο
εξάμηνο το μάθημα εξελίσσεται με βάση το σύγχρονο εικαστικό λεξιλόγιο, όπου προτάσσεται η προσωπική/βιωματική παρατήρηση του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου
στο πλαίσιο του αστικού ιστού της πόλης. Στόχος είναι η
άσκηση της συνθετικής σκέψης και έκφρασης. Το μάθημα αντιμετωπίζεται ως μία ολότητα μέσα στη διαδικασία
της τέχνης, όπου η εμπειρία, η μνήμη και η τεκμηρίωση
γίνονται εργαλεία έρευνας με ποικίλα υλικά. Η αντίληψη του χώρου μορφοποιείται μέσα από την κατανόηση
της ιστορικότητας του εκάστοτε τόπου. Ενθαρρύνεται
η χρήση τεχνικών όπως: φωτογραφία, video, σχέδιο,
χρώμα, κείμενο και άλλα, προκειμένου να αναδειχθούν
οι ποικίλες εκδοχές δημιουργίας της σύγχρονης τέχνης.
Οι εννοιολογικές ερμηνείες και οι πολλαπλές αφηγηματικές προσεγγίσεις του θέματος (project) οργανώνουν την
εικαστική εκφραστική ικανότητα των φοιτητών/τριών.
Σημειώνεται επίσης ότι τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα αποτελούν αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή
συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους
κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis).
Προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο
έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και
γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου.
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Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση-κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.
minedu.gov.gr.
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
3. Διδακτορική Διατριβή.
4. Βιογραφικό Σημείωμα.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματική δραστηριότητα,
κ.λπ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
8. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της
Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της
σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του
οποίου έχουν οι υποψήφιοι.
9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την
ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.6.2007 (ΦΕΚ 1055/τ. Β΄/27.6.2007)
κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της
υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν
τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 (ΦΕΚ 1551/τ. Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση.
11. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι
υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη θέση και
δεν έχουν άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο
ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και
12 θα κατατεθούν μόνο από τους υποψήφιους που θα
εκλεγούν κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.
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Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από
τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26.3.2014)
ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά
πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και
να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι
σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από
πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία
αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα
είναι στη διάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος
και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, καθ΄ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.
Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην
διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
(εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στον ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον
ημερήσιο τύπο.
Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και
δεν χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ
νέου ηλεκτρονική υποβολή.
Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της
προκήρυξης μετά την κατάθεση της αίτησης υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από
τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ή από τα μέλη της
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 5 Μαΐου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Αριθμ. 30473
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/
02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 9.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη Δημόσια Διοίκηση».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/τ. Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.» όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκαν με
το τέταρτο άρθρο του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών
των Α.Ε.Ι.».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 περίπτ. ιδ’, 15
παρ. 15 εδ. ζ΄ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/Α΄).
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄).
10. Τις διατάξεις του π.δ/τος 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄)
«Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι. και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
11. Το με αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ».
12. Την Φ.122.1/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄/
31.1.2017) υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία
συγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων, ρύθμιση θεμάτων
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών κ.λπ. - Ανάπτυξη και
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών κ.λπ.».
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13. Τη Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 εγκύκλιο
του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016(ΦΕΚ 27/
Α΄), του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) και του ν. 4405/2016
(ΦΕΚ 129/Α΄)».
14. Το με αρ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο
του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Παρέχονται διευκρινίσεις-ν. 4521/2018».
15. Την Φ/106843/02-07-2019 υπουργική απόφαση:
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών (Δ.Ε.Π.) στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020».
16. Την πράξη 1/23-09-2019 (θέμα 44ο) συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
σχετικά με την απόφαση κατανομής των είκοσι έξι (26)
θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
17. Τις εισηγήσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων,
Κοινωνικής Εργασίας (16/26-11-2019, θέμα 1ο) και της
Κοσμητείας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών (1/14-01-2020, θέμα 1ο), Βιοϊατρικών Επιστημών (20/09-12-2019, θέμα 1ο), Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (18/28-11-2019, θέμα
3ο), Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
(19/07-11-2019, θέμα 4ο) και Επιστημών Οίνου, Αμπέλου
και Ποτών (18/11-12-2019, θέμα 2ο).
18. Το γεγονός ότι υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις.
19. Την 125788/Ζ1/06.08.2019 (ΦΕΚ 564/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
σχετικά με το διορισμό Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
20. Τη Φ.121.Κ./47936/Ζ2/23-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΞΙ46ΜΤΛΗ-ΩΟ9) υπουργική απόφαση «Έγκριση πίστωσης προκήρυξης (7) εκ των (26) κενών θέσεων Καθηγητών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», προκηρύσσει:
Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαπολιτισμική κοινωνική εργασία με
έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία και στην κοινωνική
ένταξη προσφύγων - μεταναστών».
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοτεχνολογία, Βασικές και Ειδικές Ακτινολογικές Προβολές, Ανατομία και Ακτινοανατομία Θώρακος και Καρδιάς».
2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Οπτομετρία-Διαταραχές Χρωματικής
Αντίληψης».
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3. ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Οδοντική Προσθετική με επιπρόσθετες γνώσεις στα Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας».
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γραμμική Άλγεβρα με Εφαρμογές
στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού
Μηχανικού».
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονική με έμφαση στη χρήση
τεχνικών με εφαρμογές στη Τέχνη και στο Περιβάλλον».
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μεταβολομική σταφυλιών και οίνου».
Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση - κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.
minedu.gov.gr/
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
3. Διδακτορική Διατριβή.
4. Βιογραφικό Σημείωμα.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματική δραστηριότητα,
κ.λπ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
8. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της
Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της
σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του
οποίου έχουν οι υποψήφιοι.
9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την
ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.6.2007 (ΦΕΚ 1055/τ. Β΄/27.6.2007)
κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει
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τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της
υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν
τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία
πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006(ΦΕΚ 1551/τ. Β΄/23.10.2006)
κοινή υπουργική απόφαση.
11. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι
υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη θέση και
δεν έχουν άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο
ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και
12 θα κατατεθούν μόνο από τους υποψήφιους που θα
εκλεγούν κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από
τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26.3.2014)
ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να
συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του
εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται
ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα
είναι στη διάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος
και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, καθ΄ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.
Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της
προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δικαιολογητικά που
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έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή
τους στο γενικό μητρώο και δεν χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.
Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της
προκήρυξης μετά την κατάθεση της αίτησης υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από
τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ή από τα μέλη της
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 5 Μαΐου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Αριθμ. 30488
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και
κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 9.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη Δημόσια Διοίκηση».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/τ. Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 77 του ν. 4009/
2011(ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4076/
2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ
195/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκαν με
το τέταρτο άρθρο του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών
των Α.Ε.Ι.».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 περίπτ. ιδ’, 15
παρ. 15 εδ. ζ΄ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/Α΄).
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9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι. και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
11. Το με αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ».
12. Την Φ.122.1/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄)
υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία συγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων, ρύθμιση θεμάτων εκλογής
και εξέλιξης καθηγητών κ.λπ.-Ανάπτυξη και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών κ.λπ.».
13. Τη Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 εγκύκλιο
του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016
(ΦΕΚ 27/τ. Α΄), του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) και του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/τ. Α΄)».
14. Το με αρ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο
του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Παρέχονται διευκρινίσεις - ν. 4521/2018».
15. Τις αιτήσεις δύο (2) μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα με
ανοικτή διαδικασία.
16. Τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος της
Σχολής.
17. Το γεγονός ότι υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις.
18. Την 125788/Ζ1/06.08.2019 (ΦΕΚ 564/τ. Υ.Ο.Δ.Δ)
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
σχετικά με το διορισμό Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
19. Την Φ.121/Ζ2/47912/23-04-2020 υπουργική απόφαση «έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης 22
θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίου», προκηρύσσουμε:
Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική του Ενήλικα και
Νοσηλευτική της Οικογένειας».
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο: «Χειρουργική Νοσηλευτική και
Διαχείριση Χρονίων Ελκών».
Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση-κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.
minedu.gov.gr/
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
3. Διδακτορική Διατριβή.
4. Βιογραφικό Σημείωμα.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματική δραστηριότητα,
κ.λπ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
8. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της
Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της
σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του
οποίου έχουν οι υποψήφιοι.
9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την
ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.6.2007 (ΦΕΚ 1055/τ. Β΄/27.6.2007)
κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της
υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν
τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 (ΦΕΚ 1551/τ. Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση.
11. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι
υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη θέση και
δεν έχουν άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο
ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και
12 θα κατατεθούν μόνο από τους υποψήφιους που θα
εκλεγούν κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ
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74/τ. Α΄/26.3.2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα
δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες
μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από
δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να
συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους
τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της ημεδαπής.
Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα
είναι στη διάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος
και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, καθ΄ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.
Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην
διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
(εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στον ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον
ημερήσιο τύπο.
Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και
δεν χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ
νέου ηλεκτρονική υποβολή.
Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της
προκήρυξης μετά την κατάθεση της αίτησης υποψηφι-
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ότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από
τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ή από τα μέλη της
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 5 Μαΐου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Με την 17443/24.04.2020 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει, του
ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως ισχύει, του ν. 4521/2018 (Α΄38)
όπως ισχύει, του ν. 4559/2018 (Α΄142) και ιδίως το άρθρο
4 αυτού παρ. 4 και 5, του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και ιδίως το
άρθρο 68 παρ. 2α΄ αυτού και την αριθμ. 7243/19.11.2019
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με
την οποία διορίστηκε σε κενή θέση ΔΕΠ ΤΕΙ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Αγωγής
και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
διαπιστώνεται ότι το μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ΤΕΙ, ΑΡΕΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, του Τμήματος Αγωγής
και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Με την 18050/8.5.2020 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/2000, του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των άρθρων 27 παρ. 3 και 33 παρ. 7
του ν. 4386/2016 και του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002 όπως ισχύουν, κατατάσσεται αυτοδίκαια βαθμολογικά το κατωτέρω μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, από 14.4.2020 ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του, καθώς έχει τα νόμιμα προσόντα, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Μιχαήλ
Δελημήτρος

Όνομα
πατέρα

Ευάγγελος

Κατηγορία
εκπαίδευσης

ΠΕ

Σύνολο
χρόνου
υπηρεσίας
έως 14.4.2020
17ε11μ25ημ

Βαθμίδα από
14.4.2020

Α

Πλεονάζων
χρόνος στη
βαθμίδα

Τμήμα

4ε11μ25ημ

Παιδαγωγικό
Τμήμα
Δημοτικής
Εκπαίδευσης
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Με την 18044/8.5.2020 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/2000, του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των άρθρων 27 παρ. 3 και 33 παρ. 7
του ν. 4386/2016 και του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002 όπως ισχύουν, κατατάσσεται αυτοδίκαια βαθμολογικά το
κατωτέρω μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, από 14.4.2020 ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων της,
καθώς έχει τα νόμιμα προσόντα, ως εξής:
Σύνολο
Πλεονάζων
Όνομα
Κατηγορία
χρόνου
Βαθμίδα από
Ονοματεπώνυμο
χρόνος στη
Τμήμα
πατέρα
εκπαίδευσης
υπηρεσίας
14.4.2020
βαθμίδα
έως 14.4.2020
Μηχανικών
Σουσάνα Παππά Σπυρίδων
ΠΕ
18ε7μ7ημ
Α
5ε 7μ7ημ
Επιστήμης
Υλικών
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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