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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ/175311/Ζ2/18-10-2018 Απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, του 
άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν, καθώς και την Απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση 2/22-01-2019 θέμα 4ο Α και Β) 
αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης διάρκειας «πέντε» (5) 
ανθρωπομηνών για την διδασκαλία μαθημάτων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου, για το εαρινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ως εξής:  Α) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
1. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος:  

 Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα,  εξαμήνου ΣΤ’ 
 Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα και Διεσπαρμένη Παραγωγή, εξαμήνου Η΄     

 
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

 Τεχνολογία και Κοινωνία, Βιοηθική, εξαμήνου Η΄ 
 Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής, εξαμήνου ΣΤ΄ 
 Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ, εξαμήνου Β’   

 
3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

 Εισαγωγή στην Οικονομία, εξαμήνου Δ΄ 
 Οικονομική Γεωγραφία, εξαμήνου Η’ 
 Επιστήμη και Τεχνολογία, εξαμήνου Δ’  

 
4.  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

για τη διδασκαλία των  παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ,  εξαμήνου Δ΄  
 Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές,  εξαμήνου ΣΤ΄  
 Αντοχή Υλικών,  εξαμήνου Β΄  
 Μηχανική ΙΙ, εξαμήνου Β’  
 Ταλαντώσεις – Δυναμική Μηχανών,  εξαμήνου ΣΤ΄ 

 
 
Αιγάλεω, 24-01-2019 
  
Αρ. Πρωτ.: 2946 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 - Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ 
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5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος: 
 Σιδηροδρομική Τεχνική, εξαμήνου Η’  
 Μηχανική των Ρευστών,  εξαμήνου Β΄  
 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Αρδεύσεις,  εξαμήνου Η’  
 Θεμελιώσεις,  εξαμήνου ΣΤ΄  
 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων,  εξαμήνου Η’  

 
Β) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος: 
 Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες, εξαμήνου Δ’ 
 Κοινωνική Εργασία σε Καταστάσεις Κρίσης, εξαμήνου ΣΤ’  
 Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους,  εξαμήνου Δ΄  

 
2. ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος: 
 Κοινωνιολογικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις της Παιδικής Ηλικίας, εξαμήνου Δ΄  
 Πολιτικές και Δικαιώματα για το Παιδί, εξαμήνου Η΄  

 
Γ)   ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
1. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος: 
 Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Ψηφιακά Μέσα ΙΙ, εξαμήνου Β΄  
 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Design III,  εξαμήνου ΣΤ΄  
 Εικαστικές Εφαρμογές στον Αστικό Χώρο, εξαμήνου ΣΤ΄  
 Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής Τέχνης ΙV,  εξαμήνου Δ΄  
 Πλαστική ΙΙΙ, εξαμήνου Δ’ 

 
2. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος: 
 Ζωγραφική Υλικά και Τεχνικές, εξαμήνου Β΄   

 
Δ)  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
1. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος: 
 Βιοστατιστική, εξαμήνου Β΄  
 Κινητή Προσθετική Ι, εξαμήνου Δ΄  

 
2. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος: 
  Κοινωνιολογία της Υγείας, εξαμήνου Β΄ 
  Χρήση Κοινωνικών Πόρων & Ανθρώπινου Δυναμικού – Ανάπτυξη της Κοινότητας, εξαμήνου ΣΤ΄ 
  Υγεία Μετακινουμένων Πληθυσμών – Διαπολιτισμική Υγεία, εξαμήνου Η΄ 

 
3. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος: 
 Ψυχιατρική, εξαμήνου Β΄  
 Παιδοψυχιατρική, εξαμήνου Β΄ και Δ΄  

 
4. ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος: 
  Νεογνολογία, εαρινού εξαμήνου B’ 
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5. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος: 

  Ορθοπαιδική, εξαμήνου Β΄  
 

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος. 
 
Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου 
Καθηγητή. 
 
Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει διδάσκοντες σε όλα τα προκηρυσσόμενα μαθήματα. Οι 
προσλήψεις θα γίνουν  σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Βιογραφικό σημείωμα 
3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων 
4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.  Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί 

από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες 
μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας 

5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 
6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
Σημείωση: Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή 
(CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη 
Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της  εισηγητικής επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
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 αρ.1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 
74/Α΄/26-03-2014) 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. 
Σε γνωστικά αντικείμενα, εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis) και 
συγκεκριμένα σε γνωστικά αντικείμενα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, εξετάζεται  η 
αντικατάσταση διδακτορικού τίτλου με καλλιτεχνικό έργο. 
Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, οι Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων θα πραγματοποιήσουν 
αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους 
σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 4305/2014, πριν από την έναρξη της απασχόλησή τους. 
Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρων 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 Δ΄ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
Γλώσσας. 
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Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και δεν κατέχουν άλλη θέση στο Δημόσιο σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή στον 
ευρύτερο δημόσιο Τομέα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα: 

1. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε δημοσίου είτε ιδιωτών, με τις 
οποίες πιστοποιείται η υγεία του υποψηφίου.( αρ. 7 του ν. 4210/2013). 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση  στο Δημόσιο  ή  ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα.  

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και κατέχουν άλλη θέση, με υπεύθυνη δήλωση τους, του ν. 1599/1986 
αναφέρουν τη θέση. Πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο, 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα οφείλουν να προσκομίσουν σχετική άδεια από την υπηρεσίας τους.  
Θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία: 

1. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο 
ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση σύμφωνα με την αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/27-6-2007 τ. Β΄) 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 υποψηφιότητας 
τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης 
πρόσληψής 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 πρόσληψής τους.  

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, σύμφωνα με την αριθμ. (ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006, 
Φ.Ε.Κ. 1551/Β/23-10-2006) κοινή υπουργική απόφαση. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, αίτηση μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, χωρίς 
να υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών, μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των 
αιτήσεων υποψηφιότητας, παρά μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν 
συμπληρωματικά από τις εισηγητικές επιτροπές των Τμημάτων και αφορούν σε δικαιολογητικά που 
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  www.uniwa.gr,  από την ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  & στις  διευθύνσεις,  Αγ, Σπυρίδωνα 
12243 Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 1),  Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 2)  
& στα τηλ. : 
Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1. Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών: 

 eee@uniwa.gr 2105381225 

2. Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής :  
bme@uniwa.gr 

2105385303 
 

3. Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής: 
geo@uniwa.gr 2105385854 

4. Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών:  
mech@uniwa.gr 2105381506 

5. Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών:  
civ@uniwa.gr 2105381364 

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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1.  Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας:  
sw@uniwa.gr 21053881173 

2. Γραμματεία Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία: 
ecec@uniwa.gr 2105387092 

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
1. Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής: 

ia@uniwa.gr 2105385405 

2. Γραμματεία Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης:               
saet@uniwa.gr 2105385407 

Δ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
1. Γραμματεία Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών: 

biomed.sciences@uniwa.gr 2105385690 

2. Γραμματεία Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας: 
pch@uniwa.gr 2105385607 

3. Γραμματεία Τμήματος Εργοθεραπείας: 
ergothe@uniwa.gr 2105387456 

4. Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής: 
midw@uniwa.gr 2105387454 

5. Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας: 
physio@uniwa.gr 2105387485 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΥΠ.Π.Ε.Θ./Τμ. Α΄Κ.Δ.Π.  

& (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση   press@minedu.gov.gr) 
2. Υπουργείο Εξωτερικών/Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού  

(αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση   ggae@ggae.gr)   
3. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για δημοσίευση  

στην εφημερίδα «Δημοσιογραφικά»  
        (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimosiografika@ydmed.gov.gr) 
4. Όλα τα ερευνητικά Κέντρα της χώρας μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας  

και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) 
(αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sisi@gstr.gr) 

5.     Όλα τα ΑΕΙ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1..    Δ/νση Διοικητικού/Τμ. Ε.ΔΙ.Π. Ε.ΤΕ.Π. & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
2.     Δ/νση Οικονομικού/Τμ. Μισθοδοσίας Δ.Π. & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
3.     Σχολές & Τμήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
4      Τμ. Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων  
 

 
 


