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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α. 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 173 του ν.4957/2022 

(Α’ 141), τις με αριθ. πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) και 

Φ11/148744/Ζ2/30-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ) Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, τις με αριθ. 12/26-10-2022 (θέμα 5ο – Γ, ΑΔΑ: ΩΔΔ346Μ9ΞΗ-Ν7Γ) και 14/21-12-

2022 (θέμα 9ο – Γ, ΑΔΑ: 6Ρ0Ω46Μ9ΞΗ-021) Πράξεις της Συγκλήτου, την με αριθ. 7518/25-01-2023 

(Β’ 535) Κανονιστική Απόφαση (ΑΔΑ: 69Θ346Μ9ΞΗ-ΙΘ7) της Συγκλήτου, τις σχετικές πράξεις των 

Κοσμητειών καθώς και τις σχετικές πράξεις των Συνελεύσεων ακαδημαϊκών τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α., 

προκηρύσσει την πρόσληψη σε θέσεις με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης 

Εντεταλμένων Διδασκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το 

εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για ανάθεση διδακτικού έργου, σύμφωνα με 

το άρθρο 64 του ν.4957/2022, στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των παρακάτω 

αναφερόμενων ακαδημαϊκών τμημάτων, ως ακολούθως: 

ΤΜΗΜΑ Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 

Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250,  Αιγάλεω 
Τ.Κ.122 44 

 Βαθμ. Προτεραιότητας  :  

Τηλέφωνο : 210.5381537   
Ηλ. Ταχυδρ. : edip-etep@uniwa.gr  Ημερομηνία : 23/02/2023 
Πληροφορίες : Απ. Καραβίας  Αρ. Πρωτ. :   18168 
     

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για πρόσληψη σε θέσεις με 
καθεστώς πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης Εντεταλμένων 
Διδασκόντων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 
το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2022-2023 σε ακαδημαϊκά τμήματα 
του ΠΑ.Δ.Α.»  

ΠΡΟΣ :  

ΣΧΕΤ. :  ΚΟΙΝ. :  
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΡΕΙΣ (3) 

 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ:  

 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΩΝ 

 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
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ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΔΙΚΤΥΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

 
ΤΡΕΙΣ (3) 

 

 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΠΕΝΤΕ (5) 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

------------------ 

ΑΝΤΟΧΗ 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ 
 

ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΕΞΙ (6) 
 

 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΚΤΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 
 
 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

--------------------- 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΡΟΗΣ ΣΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – 
ΨΥΞΗ – 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 

 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 
 
 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
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ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΨΥΞΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
(HVAC Systems) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

 

ΤΡΕΙΣ (3) 
 

 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 

 
ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΡΕΙΣ (3) 
 

 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ 
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ 
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΟΚΤΩ (8) 
 

 
 

ΘΕΩΡΙΑ 
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Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 

ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΕΡΓΑ 

 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

 

ΦΡΑΓΜΑΤΑ – 
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΩΡΙΑ 
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ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:  

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: 

 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

------------------- 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

ΔΥΟ (2) 
 

 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

ΕΞΙ (6) 
 

 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ  
 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:  

 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΓΕΙΑΣ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ 

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΤΡΕΙΣ (3) 
 

 
 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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------------------ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

ΤΡΕΙΣ (3) 
 

 
 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

------------------ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΤΡΕΙΣ (3) 
 

 
 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
 

 

Γ) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

------------------ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΤΡΕΙΣ (3) 
 

 
 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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------------------ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ 

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
(4) 

 

 
 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

------------------ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 
 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
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ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:  

 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

 
ΕΞΙ (6) 

 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΙΚΕΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΘΕΩΡΙΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
(DESIGN) 

 
ΔΥΟ (2) 

 

 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΞΙ (6) 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ IV 

 
ΔΥΟ (2) 

 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ VI 

 
ΔΥΟ (2) 

 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ  

 

Γ) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
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ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι 

 
ΔΥΟ (2) 

 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ  

ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙΙ 
 

ΔΥΟ (2) 
 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ  

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ:  

 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

----------------------- 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

ΔΥΟ (2) 
 

 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΥΟ (2) 
 

 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

----------- 
ΔΥΟ (2) 

 

 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

----------- 
 

ΔΥΟ (2) 
 

 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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----------------------- 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

ΣΥΝΘΕΤΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ 

 

ΔΥΟ (2) 
 

 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

ΕΞΙ (6) 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

------------------------ 

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ – ΜΟΝΤΑΖ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΤΑΖ 
 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ  
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ:  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 

 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΡΑΞΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

ΖΩΗΣ – 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 

 
ΤΡΕΙΣ (3) 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

ΔΥΟ (2)  

 
ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΡΕΙΣ (3) 
 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

-------------- 

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΥ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ 
 

ΔΥΟ (2) 
 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΣΤΗ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΔΥΟ (2)  

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

------------------- 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ 

ΛΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΥΗΣΗ 

 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΛΟΧΕΙΑΣ 

ΔΥΟ (2) 
 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ 
 

ΔΥΟ (2) 
 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

 
 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 
 
 

 
ΤΡΕΙΣ (3)  

 

 
 

ΘΕΩΡΙΑ 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ – 
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΙΙ 
 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

ΕΡΓΟ 
 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
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ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

---------------------- 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΘ 
 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ 

ΦΘ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

 
 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:  

 

Α) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

-------------- 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΧΗΜΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΧΗΜΕΙΑ 

 

ΤΡΕΙΣ (3) 
 

 
 
 

ΑΥΤΟΔΥΝΑ-
ΜΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

ΜΙΑ (1)  

 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 

Β) ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

------------------- 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΖΩΪΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 
 
 

 
ΤΡΕΙΣ (3) 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

ΜΙΑ (1) 
 

 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ:  

 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

-------------- 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  

ΔΥΟ (2) 
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ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

(ΘΕΩΡΙΑ) 

ΕΞΙ (6)  

 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 
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ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:  

 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

------------------- 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΑΡΧΕΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ 

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
 

ΘΕΩΡΙΑ 
 

 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

 
ΤΡΕΙΣ (3) 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) 
 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΤΡΕΙΣ (3) 
 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΔΥΟ (2) 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΔΥΟ (2) 
 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ - 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

ΤΡΕΙΣ (3) 
 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΔΥΟ (2) 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ & ΗΓΕΣΙΑ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΓΕΙΑ 

ΔΥΟ (2) 

 
 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΥΟ (2) 

 
 
 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΑΤ΄ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΕ ΟΚΤΩ (8) ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
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ΠΡΟΣΛΗΨH EΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΚΩΛΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ): 

Η πρόσληψη των Εντεταλμένων Διδασκόντων με βάση την παρούσα προκήρυξη θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 173 του ν.4957/2022 σε συνδυασμό με την με αριθ. 7518/25-01-2023 (Β’ 535) Κανονιστική 

Απόφαση (ΑΔΑ: 69Θ346Μ9ΞΗ-ΙΘ7) της Συγκλήτου,  η οποία εκδόθηκε με βάση την παρ. 3 του άρθρου 223 του 

ν.4957/2022. 

Ως Εντεταλμένοι Διδάσκοντες προσλαμβάνονται επιστήμονες, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών ενός (1) ή περισσοτέρων προγραμμάτων 

σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η διαδικασία πρόσληψης 

εξαιρείται από τον ν. 4765/2021 (Α’ 6) και υπάγεται στις εξαιρέσεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 

(Α’ 280).  

Ειδικότερα, για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με βάση την παρούσα προκήρυξη, επισημαίνονται 

τα ακόλουθα: 

Ι) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: 

Η διαδικασία της αξιολόγησης και της πρόσληψης των Εντεταλμένων Διδασκόντων θα διενεργηθούν σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της με αριθ. 7518/25-01-2023 (Β’ 535) Κανονιστικής Απόφασης (ΑΔΑ: 

69Θ346Μ9ΞΗ-ΙΘ7) της Συγκλήτου. 

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ως άνω αναφερόμενης κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου 

του Ιδρύματος,  η αξιολόγηση των υποψηφίων Εντεταλμένων Διδασκόντων προκειμένου να προσληφθούν 

στις προκηρυσσόμενες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί με βάση τα προσόντα για την εκλογή μέλους ΔΕΠ 

βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 143 του ν.4957/2022, εξαιρουμένων 

των παρ. 2 και 8 του άρθρου αυτού. Οι σχετικές προϋποθέσεις και προσόντα αναφέρονται ειδικώς στην 

παράγραφο «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ». Γενικά, για την αξιολόγηση των 

υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη η τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου, της εξαιρετικής 

τεχνικής εμπειρίας, καθώς και της ευδόκιμης διδακτικής προϋπηρεσίας σε Α.Ε.Ι. και ειδικότερα στο Τμήμα που 

προκηρύσσει τη θέση. 

-         Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της ως άνω αναφερόμενης κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου 

του Ιδρύματος,  οι υποψήφιοι μετά την κατάθεση στην οικεία γραμματεία της εισηγητικής έκθεσης για την 

αξιολόγησή τους, μπορούν να υποβάλουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικό υπόμνημα 

(το οποίο πρωτοκολλείται με μέριμνα της γραμματείας του τμήματος), εντός πέντε (5) ημερολογιακών 

ημερών από την γνωστοποίηση της ως άνω εισηγητικής έκθεσης.  

 

ΙΙ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: 

Οι εντεταλμένοι διδάσκοντες επιλέγονται για καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης αναλόγως του 

διδακτικού έργου που τους ανατίθεται και θα απασχοληθούν δυνάμει της σύμβασης εργασίας, που θα συναφθεί, 

με βάση την παρούσα προκήρυξη. Στους εντεταλμένους διδάσκοντες της παρούσας προκήρυξης, θα ανατεθεί 

διδακτικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 64 στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου. Οι 
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Εντεταλμένοι Διδάσκοντες, οι οποίοι θα προσληφθούν με βάση την παρούσα προκήρυξη, υποχρεούνται, εφόσον 

κληθούν, να συμμετέχουν μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της σύμβασής τους, στην διεξαγωγή των 

τελικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού τμήματος, στο οποίο θα προσληφθούν, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 65 του ν.4957/2022. 

Οι εντεταλμένοι διδάσκοντες δύναται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 173 του 

ν.4957/2022, να διεξάγουν κλινικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο, σύμφωνα με το διδακτικό έργο που θα 

τους ανατεθεί. Κατά συνέπεια, με βάση την προηγούμενη παράγραφο, οι εντεταλμένοι διδάσκοντες, με βάση 

το καθεστώς για το οποίο θα προσληφθούν (καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή καθεστώς μερικής 

απασχόλησης) σύμφωνα με τις ως άνω προκηρυσσόμενες θέσεις, έχουν την υποχρέωση: 

Α. ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως, πέραν των ωρών 

διδακτικού έργου και να διεξάγουν κλινικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο, σύμφωνα με το διδακτικό έργο 

που τους έχει ανατεθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες του οικείου ακαδημαϊκού τμήματος. Οι συνολικές ώρες 

απασχόλησης των Εντεταλμένων Διδασκόντων πλήρους απασχόλησης κατανέμονται κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) 

ημέρες εβδομαδιαίως.  

 

Β. ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως, πέραν των ωρών διδακτικού 

έργου και να διεξάγουν κλινικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο, σύμφωνα με το διδακτικό έργο που τους 

έχει ανατεθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες του οικείου ακαδημαϊκού τμήματος. Οι συνολικές ώρες απασχόλησης 

των Εντεταλμένων Διδασκόντων μερικής απασχόλησης κατανέμονται κατ’ ελάχιστον σε δύο (2) ημέρες 

εβδομαδιαίως. 

ΙΙΙ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: 

Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εντεταλμένων διδασκόντων καθορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του 

βασικού μισθού του Μ.Κ.1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθώς και στο 

ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου 

Καθηγητή για πλήρη απασχόληση. Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται 

η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). 

ΙV) ΚΩΛΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: 

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από 

τις ακόλουθες ιδιότητες: 

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

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

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

γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 

4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών, 

δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
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ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, 

όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, 

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας. 

V) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: 

Η κατάρτιση των συμβάσεων εργασίας των εντεταλμένων διδασκόντων προβλέπεται στο άρθρο 3 της με αριθ. 

7518/25-01-2023 (Β’ 535) Κανονιστικής Απόφασης (ΑΔΑ: 69Θ346Μ9ΞΗ-ΙΘ7) της Συγκλήτου. 

Ειδικότερα, για τις συμβάσεις που θα συναφθούν με την παρούσα προκήρυξη, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

- Οι συμβάσεις εργασίας που θα καταρτισθούν θα είναι συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

-     Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού 

έτους 2022-2023) με την επισήμανση ότι  το ειδικώς οριζόμενο χρονικό διάστημα θα αναφέρεται στη σύμβαση 

εργασίας που θα καταρτισθεί, με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών 

ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.  

VΙ) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Οι εντεταλμένοι διδάσκοντες υπάγονται ως προς το πειθαρχικό δίκαιο, στις ρυθμίσεις του άρθρου 191 του 

ν.4957/2022. Στους εντεταλμένους διδάσκοντες που θα προσληφθούν με βάση την παρούσα προκήρυξη, 

δύνανται να επιβληθούν, με απόφαση του Πρύτανη, οι πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του 

προστίμου μέχρι του ύψους των αποδοχών ενός (1) μηνός. Αν η σοβαρότητα του παραπτώματος δικαιολογεί 

την καταγγελία της σύμβασης, αυτή γίνεται με απόφαση του Πρύτανη μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Συνέλευσης του Τμήματος. Η λύση της σύμβασης επέρχεται από την ανακοίνωση της απόφασης στον 

απασχολούμενο. Παραπτώματα που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης εντεταλμένου διδάσκοντα 

αποτελούν, ιδίως, η υπηρεσιακή ανεπάρκεια, η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων, οι συχνές απουσίες, η 

διατάραξη της λειτουργίας του Τμήματος, η έλλειψη πνεύματος συνεργασίας με τα όργανα του Ιδρύματος ή 

τους λοιπούς εκπαιδευτικούς καθώς και τα προβλεπόμενα στις περιπτ. ζ), η) και θ) της παρ. 2 του άρθρου 176 

του ν.4957/2022. 

Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας ο προσληφθείς παραιτηθεί ή αποχωρήσει για οποιοδήποτε 

λόγο, η σύμβαση θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα και με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος 

προσλαμβάνεται ο επόμενος διαθέσιμος από τον πίνακα αξιολογικής κατάταξης. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να προσληφθούν ως εντεταλμένοι διδάσκοντες με βάση την παρούσα προκήρυξη, 
θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις και προσόντα: 

α) κατοχή διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση 

θέσης, 

β) κατ’ ελάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, αυτοδύναμου 
διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή ερευνητικού έργου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή ερευνητική και εν γένει επιστημονική επαγγελματική απασχόληση σε σχετικό επιστημονικό πεδίο 
με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή συνδυασμός των παραπάνω, που αθροίζουν κατ’ 
ελάχιστον σε τρία (3) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, 
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γ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή 
επιστημονικούς συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν με σύστημα κριτών, 
είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από 
τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Ειδικώς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης αφορά σε επιστημονικό πεδίο για το οποίο υπάρχουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 
ως συγγραφικό έργο εκτιμάται κυρίως αυτό που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε 
συνδυασμό με τον βαθμό απήχησής τους. 

Για την πρόσληψη ως εντεταλμένου διδάσκοντα: α) ως αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό 
επιστημονικό πεδίο νοείται το επαγγελματικό έργο οποιασδήποτε μορφής, όπως η άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή η απασχόληση δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή η απασχόληση δυνάμει συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή έργου ή ανταποδοτικής υποτροφίας σε Α.Ε.Ι. ή στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, το οποίο έχει 
τύχει γενικής αναγνώρισης μεταξύ των επιστημόνων της ειδικότητας αυτής και αφορά στο γνωστικό πεδίο της 
θέσης, β) ως αυτοδύναμες επιστημονικές εργασίες νοούνται οι εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος εμφανίζεται 
ως μοναδικός συγγραφέας ή πρώτος συγγραφέας ή συμμετέχει σε δημοσίευση που πραγματοποιείται από 
ερευνητική ομάδα που επιβλέπει ο ίδιος, γ) ως πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία νοείται το ώριμο έργο 
ενός ερευνητή το οποίο αφορά στην επιστημονική μελέτη, προαγωγή και μετεξέλιξη ενός ειδικού θέματος και 
στο οποίο είναι εμφανής η ερευνητική συνεισφορά του συγγραφέα. 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει εντεταλμένους διδάσκοντες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά 

αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προγράμματος  

προπτυχιακών σπουδών των ακαδημαϊκών τμημάτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, όπως 

αυτές θα διαμορφωθούν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το σύνολο των θέσεων με 

καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης που προκηρύσσονται σε κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ωστόσο, δεν 

δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε περισσότερα των τριών (3) ακαδημαϊκών τμημάτων. Σε 

περίπτωση επιλογής υποψηφίου σε περισσότερα του ενός ακαδημαϊκά τμήματα ή στο ίδιο ακαδημαϊκό 

τμήμα για περισσότερες της μίας (1) θέσης, δεν είναι δυνατή η εκ μέρους του αποδοχή και η σύναψη 

συμβάσεων, όταν αθροιστικά αφορούν περισσότερες της μίας (1) θέσης με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη είναι ο κάθε 
υποψήφιος να δημιουργήσει προσωπικό Προφίλ / Λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του Ιδρύματος 
που θα είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://assoc.applications.uniwa.gr/), σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εγχειριδίου που θα είναι διαθέσιμο, στην περίπτωση που δεν έχει υποβάλει στο παρελθόν αίτηση 
υποψηφιότητας μέσω της συγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Εφαρμογής για θέσεις άλλης κατηγορίας  
προσλαμβανόμενου προσωπικού μέσω προκήρυξης / πρόσκλησης του Ιδρύματος, όπως π,χ, στην κατηγορία 
του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου.  
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να συνυποβληθούν στην αίτηση υποψηφιότητάς 
του, τα δικαιολογητικά τα οποία θα αναρτηθούν από τον κάθε υποψήφιο ως αρχεία pdf στο προσωπικό 

https://assoc.applications.uniwa.gr/
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Προφίλ / Λογαριασμό που θα δημιουργήσει ή έχει δημιουργήσει θέτοντας υποψηφιότητα σε προγενέστερη 
διαδικασία (όπως π.χ. για θέση  Ακαδημαϊκού Υποτρόφου) στην  Ηλεκτρονική Εφαρμογή του Ιδρύματος 
είναι να επιλεγούν ως αρχεία μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη». Σε περίπτωση μη 
επιλογής τους ως αρχεία μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη», αυτά δεν θα είναι ορατά 
και δεν θα αξιολογηθούν. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 
Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Ιδρύματος που θα είναι 
προσβάσιμη στον προαναφερόμενο σύνδεσμο: https://assoc.applications.uniwa.gr/) τα ακόλουθα: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας ξεχωριστή για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα  στην οποία θα επιλέξει το / τα γνωστικό / α 
αντικείμενο / α που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα. 
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών που έχουν καταγραφεί και αναρτηθεί στο πεδίο 
«Εκπαίδευση – Σπουδές» του προσωπικού Προφίλ / Λογαριασμού και έχουν επιλεγεί μέσω του πεδίου 
«Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη».  Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες 
θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις καθώς και από πράξη ή βεβαίωση του οικείου 
οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της ημεδαπής. 

 
3. Αντίγραφα Βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας ή της 
εκπαιδευτικής εμπειρίας που έχουν καταγραφεί στο Βιογραφικό Σημείωμα και αναρτηθεί, αντίστοιχα, στα 
πεδία «Επαγγελματική Εμπειρία» και «Διδακτικό Έργο» και έχουν επιλεγεί μέσω του πεδίου «Επιλογή 
αρχείων προς Επισύναψη».  

Ειδικά για προϋπηρεσία η οποία έχει διανυθεί είτε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είτε στα πρώην 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., οι υποψήφιοι δύνανται - στην περίπτωση που δεν έχουν στη διάθεσή 
τους Βεβαίωση προϋπηρεσίας για να την επισυνάψουν με την αίτηση υποψηφιότητας -  να υποβάλλουν 
αίτηση (υπόδειγμα της οποίας θα ευρίσκεται αναρτημένο μαζί με την παρούσα προκήρυξη στην 
ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/), προς την Εισηγητική Επιτροπή 
αιτούμενοι να αναζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΑ.Δ.Α. (Τμήμα Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & Λοιπού 
Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού) οι βεβαιώσεις για την πιστοποίηση του αναφερόμενου στο 
Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδευτικού Έργου στα ως άνω Ιδρύματα. Η συγκεκριμένη αίτηση θα υπογραφεί 
είτε ψηφιακά είτε με φυσική υπογραφή  και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή 
και θα μεταφορτωθεί ως αρχείο στο πεδίο “Συμπλήρωση του βιογραφικού μου”, στην επιλογή “Προσωπικά 
Ενδιαφέροντα”  του προσωπικού Προφίλ / Λογαριασμού και θα επιλεγεί μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων 
προς Επισύναψη», για την αίτηση υποψηφιότητας που θα υποβληθεί, ώστε να είναι ορατή από την 
εισηγητική επιτροπή του προαναφερόμενου ακαδημαϊκού τμήματος.    
4. Αντίγραφα σχετικών στοιχείων που έχουν καταγραφεί στη Συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου και 
αναρτηθεί στα πεδία «Δημοσιεύσεις», «Συγγραφικό Έργο», «Διακρίσεις/Βραβεία», «Πιστοποιήσεις» και έχουν 
επιλεγεί μέσω του πεδίου  «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη»,  
5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986  με την οποία οι υποψήφιοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
υποψηφιότητάς τους δηλώνουν: α) αν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή  έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές β) ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια και γ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από ποινική 
καταδίκη και ότι δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική), κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 του ν. 3528/2007. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 δύναται να συμπληρωθεί είτε 
μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου https://www.gov.gr (και συγκεκριμένα μέσω της ηλεκτρονικής διαδρομής 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-
upeuthunes-deloses ), είτε θα συμπληρωθεί σε έντυπη μορφή και θα θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από Κ.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/09-3-1999, Α’). Σε κάθε περίπτωση εν συνεχεία θα μεταφορτωθεί ως αρχείο στο πεδίο 
“Συμπλήρωση του βιογραφικού μου”, στην επιλογή “Προσωπικά Ενδιαφέροντα”  του προσωπικού Προφίλ / 
Λογαριασμού και θα επιλεγεί μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη».  
6. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα που θα ευρίσκεται αναρτημένο μαζί με την 
παρούσα προκήρυξη στην ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/), στο 

https://assoc.applications.uniwa.gr/
https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/
https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/
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οποίο ο υποψήφιος θα δηλώνει την απασχόλησή του καθώς το εβδομαδιαίο ωράριο που δύναται να διαθέσει 
σε περίπτωση πρόσληψής του ως εντεταλμένος διδάσκοντας. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση θα 
υπογραφεί είτε ψηφιακά είτε σε έντυπη μορφή και θα θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής από 
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από Κ.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 
45/09-3-1999, Α’) και θα μεταφορτωθεί ως αρχείο στο πεδίο “Συμπλήρωση του βιογραφικού μου”, στην 
επιλογή “Προσωπικά Ενδιαφέροντα”  του προσωπικού Προφίλ / Λογαριασμού και θα επιλεγεί μέσω του 
πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη».  
7. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986  με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν κάποια από τις 

ιδιότητες της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν.4957/2022, οι οποίες αποτελούν κώλυμα για την πρόσληψή τους ως 

εντεταλμένων διδασκόντων, ήτοι, δεν κατέχουν κάποια από τις ακόλουθες ιδιότητες:  

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

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

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

γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 

4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών, 

δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, 

όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, 

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας. 

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 δύναται να συμπληρωθεί είτε μέσω του διαδικτυακού 
ιστότοπου https://www.gov.gr (και συγκεκριμένα μέσω της ηλεκτρονικής διαδρομής 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-
upeuthunes-deloses ), είτε θα συμπληρωθεί σε έντυπη μορφή και θα θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από Κ.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/09-3-1999, Α’). Σε κάθε περίπτωση εν συνεχεία θα μεταφορτωθεί ως αρχείο στο πεδίο 
“Συμπλήρωση του βιογραφικού μου”, στην επιλογή “Προσωπικά Ενδιαφέροντα”  του προσωπικού Προφίλ / 
Λογαριασμού και θα επιλεγεί μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη».  
8. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα, 
9. Αντίγραφο περίληψης της διδακτορικής διατριβής, 
10. Συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, 
11. Πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. 
12. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να 
υποβάλλουν και πτυχίο  ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
Α) Η μεταφόρτωση αρχείων που αφορούν στα ως άνω με στοιχεία 9, 10, 11 & 12 υποβλητέα δικαιολογητικά 
(Αντίγραφο Περίληψης της Διδακτορικής Διατριβής, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, Πίνακα των 
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών καθώς και το Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου) 
προσωρινά στην παρούσα προκήρυξη μπορούν να μεταφορτώνονται στα εξής πεδία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας αιτήσεων https://assoc.applications.uniwa.gr: 
 

https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://assoc.applications.uniwa.gr/
ΑΔΑ: 65Μ746Μ9ΞΗ-Δ8Π



 

24 

Α) Αντίγραφο περίληψης της διδακτορικής διατριβής, Πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών & 
Συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, στο πεδίο «Άλλες Γνώσεις» & 
Β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, στο πεδίο “Συμπλήρωση του βιογραφικού 
μου”, στην επιλογή “Προσωπικά Ενδιαφέροντα” .  
 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα ως άνω μεταφορτωμένα αρχεία να επιλεγούν ως αρχεία μέσω του πεδίου 
«Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη». Σε περίπτωση μη επιλογής τους ως αρχεία μέσω του πεδίου «Επιλογή 
αρχείων προς Επισύναψη», αυτά δεν θα είναι ορατά και δεν θα ληφθούν υπόψη 
 
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α΄ της παρ.2 του αρ.1 του ν.4230/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) 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 
 
 
Έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, τα οποία 
φέρουν επικύρωση από την αρχή που τα εξέδωσε ή από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τίτλοι, πιστοποιητικά 
και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι 
στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους θα πρέπει να έχει γίνει από αρμόδια κατά νόμο αρχή του 
Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία ωστόσο καταργήθηκε στις 31/8/2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
478 του ν. 4781/2021) ή από πιστοποιημένους μεταφραστές (για επίσημες μεταφράσεις από 01/9/2021 και 
εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146 & 147 του ν.4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της 
ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικά για την ισχύουσα από 01/9/2021 διαδικασία της επίσημης 
μετάφρασης από πιστοποιημένους μεταφραστές (σύμφωνα με τα άρθρα 146 και 147 του ν.4781/2021), οι 
υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr 
ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η 
πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της διεύθυνσης 
www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, 
Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία 

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. 

 

Για τους υποψήφιους που θα επιλεγούν, οι Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων θα πραγματοποιήσουν 
αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με την παρ.4 του 
άρθρου 28 του ν. 4305/2014. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

α) Τα ως άνω αναφερόμενα της παραγράφου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω  της 
Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Ιδρύματος που είναι προσβάσιμη στον προαναφερόμενο σύνδεσμο: 
https://assoc.applications.uniwa.gr/, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ».  

Η συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας δεν απαιτείται να υπογραφεί, διότι θα υποβληθεί μέσω της 
προαναφερόμενης Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Ιδρύματος.   

Με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα χορηγείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του 
Ιδρύματος αριθμός πρωτοκόλλου για την υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας. 

https://assoc.applications.uniwa.gr/
ΑΔΑ: 65Μ746Μ9ΞΗ-Δ8Π



 

25 

β) Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που ζητούνται συμπληρωματικά 
από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.   

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ: 

Οι  υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου ακαδημαϊκού τμήματος (όπως έχουν καταχωρηθεί στην 
παρακάτω παράγραφο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ») σχετικό υπόμνημα, εντός πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την γνωστοποίηση της ως σχετικής εισηγητικής έκθεσης. Το σχετικό υπόμνημα 
πρωτοκολλείται με μέριμνα της γραμματείας του οικείου ακαδημαϊκού τμήματος.  

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΔΕΝ 

ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ β), γ) ΚΑΙ ε) ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν.4957/2022, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.4957/2022 καθώς και την με αριθ. 135557/Ζ1/01-11-2022 (ΑΔΑ: 

6ΧΨΖ46ΜΤΛΗ-ΤΧΔ) Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα πρέπει, κατά 

περίπτωση, να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: 

Α) Εφόσον υπηρετείτε ως υπάλληλος φορέα δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και το διδακτικό σας  έργο με βάση την σύμβαση που θα συναφθεί θα 

πραγματοποιείται εκτός του ωραρίου εργασίας σας στον δημόσιο φορέα που υπηρετείτε, δεν εφαρμόζεται 

το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 

26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις και ως εκ τούτου θα 

πρέπει: 

Να αποστείλετε μέσω e-mail στο τμήμα που προσλαμβάνεσθε Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία 

θα αναφέρεται ότι το διδακτικό έργο που σας έχει ανατεθεί στο τμήμα πρόσληψής σας ως Εντεταλμένου 

Διδάσκοντα για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 πραγματοποιείται εκτός του ωραρίου εργασίας σας στον φορέα 

που υπηρετείτε και ότι έχετε προβεί πριν την ανάληψη του έργου που σας έχει ανατεθεί και την κατάρτιση της 

σύμβασης στην έγγραφη ενημέρωση  και στην γνωστοποίηση των σχετικών στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 

127 του ν.4957/2022 προς τον φορέα που υπηρετείτε.  

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί στο ΠΑ.Δ.Α. με την κατάρτιση της σύμβασής σας και δύναται να 

συμπληρωθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Είτε μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου https://www.gov.gr (και συγκεκριμένα μέσω της 
ηλεκτρονικής διαδρομής https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-
exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses )  
• Είτε θα συμπληρωθεί σε έντυπη μορφή και θα θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφή από 
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από Κ.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 
45/09-3-1999, Α’).   
 

Β) Εφόσον υπηρετείτε ως υπάλληλος φορέα δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και το διδακτικό έργο σας με βάση την σύμβαση που θα 
συναφθεί θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου εργασίας σας στον δημόσιο φορέα που 

https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
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υπηρετείτε, εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες 
αντίστοιχες διατάξεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσκομίσετε την προβλεπόμενη στο άρθρο 31 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί της 
άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις Άδεια Άσκησης, η οποία θα 
υποβληθεί στο ΠΑ.Δ.Α. με την κατάρτιση της σύμβασής σας. 
 
Γ) Εφόσον υπηρετείτε ως υπάλληλος φορέα δημόσιου τομέα, ο οποίος δεν υπάγεται στους δημόσιους φορείς 
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) θα πρέπει να καταθέσετε άδεια, η οποία θα 
υποβληθεί στο ΠΑ.Δ.Α. με την κατάρτιση της σύμβασής σας ή σε περίπτωση που από τις οικείες διατάξεις του 
φορέα σας δεν προβλέπεται η χορήγηση άδειας για την πρόσληψή σας ως Εντεταλμένου Διδάσκοντα, να 
υποβάλλετε στο ΠΑ.Δ.Α. με την κατάρτιση της σύμβασής σας σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία 
του φορέα σας, με την οποία θα πιστοποιείται η μη υποχρέωση χορήγησης άδειας για την πρόσληψή σας ως 
Εντεταλμένου Διδάσκοντα κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023. 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ιδρύματος και 
συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/  και θα 
κοινοποιηθεί  σε όλα τα Α.Ε.Ι. Για την προκήρυξη αυτή, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση, η οποία θα 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της παρούσας προκήρυξης, η οποία 
ανακοίνωση θα δημοσιευθεί μία (1) φορά σε δύο (2) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Για την 
πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων, η συγκεκριμένη ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική 
διαδρομή https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/ . 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την παρούσα προκήρυξη, οφείλουν να προβούν 
στις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως καταγράφονται στις ως άνω παραγράφους «ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ημερομηνίας της δημοσίευσης 
της σχετικής ανακοίνωσης που θα αφορά την παρούσα προκήρυξη στον ημερήσιο τύπο. Η δημοσίευση αυτή 
θα αφορά σε δύο (2) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Ως καταληκτική ώρα υποβολής αίτησης 
υποψηφιότητας ορίζεται στις 23:59’:59’’ της ημερομηνίας λήξης. Ως προς την οριζόμενη καταληκτική ώρα 
υποβολής (23:59’59’’) κατά την ημερομηνία λήξης, επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ώρας υποβολής, θα διακοπεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και κατά συνέπεια αιτήσεις 
υποψηφιότητας οι οποίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί δεν θα δύνανται να υποβληθούν. 

Οι γραμματείες των τμημάτων δεν έχουν αρμοδιότητα για ερωτήματα ή απορίες που αφορούν στην 
δημιουργία του προσωπικού Προφίλ / Λογαριασμού και γενικά για την Ηλεκτρονική Εφαρμογή του Ιδρύματος 
και που θα είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο: https://assoc.applications.uniwa.gr/ και για την οποία 
διαδικασία έχει δημιουργηθεί «Σύντομο Εγχειρίδιο Χρήσης», το οποίο είναι προσβάσιμο στους υποψηφίους.  

Οι υποψήφιοι δύνανται να επικοινωνούν σχετικά με την παρούσα προκήρυξη με τα ακαδημαϊκά τμήματα 
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για θέματα που αφορούν στα προκηρυσσόμενα 
γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:  

 

Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

  Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. 
Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

(Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44,  
 Αιγάλεω 

eee@uniwa.gr 

https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/
https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/
https://assoc.applications.uniwa.gr/
mailto:eee@uniwa.gr
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2. 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής (Πανεπιστημιούπολη 

Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 
bme@uniwa.gr 

3. 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 

 Παραγωγής (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη & 
Θηβών 250, 122 44,  Αιγάλεω 

idpe@uniwa.gr 

4. 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη  

Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44,  Αιγάλεω 
mech@uniwa.gr 

5. 
Γραμματεία Τμήματος  Ναυπηγών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 

Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 
na@uniwa.gr 

6. 
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 

Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44,  Αιγάλεω 
civ@uniwa.gr 

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. 
Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης (Πανεπιστημιούπολη Άλσους 
Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 

alis@uniwa.gr 

2. 
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44,   
Αιγάλεω 

ba@uniwa.gr 

3. 
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (Πανεπιστημιούπολη 

 Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 
tourism@uniwa.gr 

4. 
Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

(Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44,   
Αιγάλεω 

accfin@uniwa.gr 

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. 
Γραμματεία Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 

(Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243,  
Αιγάλεω 

gd@uniwa.gr 

2. 
Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Πανεπιστημιούπολη 

 Άλσους Αιγάλεω)  - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 
ia@uniwa.gr 

3. 
Γραμματεία Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
(Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)  - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, 

Αιγάλεω 
cons@uniwa.gr 

4. 
Γραμματεία Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 
(Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, 

Αιγάλεω 
phaa@uniwa.gr 

Δ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

  Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. 
Γραμματεία Τμήματος Εργοθεραπείας (Πανεπιστημιούπολη Άλσους 

Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 
ergothe@uniwa.gr 

2. 
Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους 

Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 
midw@uniwa.gr 

3. 
Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους 

Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 
nurs@uniwa.gr 

4. 
Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστημιούπολη 

Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 
physio@uniwa.gr 

mailto:bme@uniwa.gr
mailto:idpe@uniwa.gr
mailto:mech@uniwa.gr
mailto:na@uniwa.gr
mailto:civ@uniwa.gr
mailto:alis@uniwa.gr
mailto:ba@uniwa.gr
mailto:tourism@uniwa.gr
mailto:accfin@uniwa.gr
mailto:gd@uniwa.gr
mailto:ia@uniwa.gr
mailto:cons@uniwa.gr
mailto:phaa@uniwa.gr
mailto:ergothe@uniwa.gr
mailto:midw@uniwa.gr
mailto:nurs@uniwa.gr
mailto:physio@uniwa.gr
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Ε. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. 
Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

(Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243,  
Αιγάλεω 

fst@uniwa.gr 

2. 
Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 

(Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243,  
Αιγάλεω 

wvbs@uniwa.gr 

ΣΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

   Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. 
Γραμματεία Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας  

(Πανεπιστημιούπολη Αθηνών) – Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα 
pchealth@uniwa.gr 

  
 
 

    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  
 
 
 
 

                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ 
        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Δ/νση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων / Τμ. Πρυτανείας 
2. Σχολές & Ακαδημαϊκά Τμήματα ΠΑ.Δ.Α. 
3. Δ/νση Διοικητικού / Τμ. Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & Λοιπού Προσωπικού 
4. Δ/νση Οικονομικού / Τμ. Μισθοδοσίας Δ.Π. & Λοιπού Προσωπικού 
5. Δ/νση Υποστήριξης Σπουδών / Τμ. Προπτυχιακών Σπουδών  

     6. Δ/νση Διεθνών & Δημ. Σχέσεων / Τμ. Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 
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