
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ11/19908/Ζ2/05-7-2019 
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 
407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του άρθρου 84 παρ. 16α του 
Ν.4485/2017 και του άρθρου 36 του Ν.4485/2017 καθώς και τις με αριθ. 01/23-09-2019 (θέμα 46ο) και 
05/21-11-2019 (θέμα 8ο) Αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισε την 
έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με τον χρονικό περιορισμό που 
αντιστοιχεί αθροιστικά κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανθρωπομήνες για την διδασκαλία μαθημάτων 
του πρώτου κύκλου σπουδών (Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) και του δεύτερου κύκλου 
σπουδών (Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) - όπως αναλυτικά καταγράφεται για κάθε τμήμα - 
των παρακάτω αναφερόμενων Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου και για το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 

Α.  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

1. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

 Ιστορία της Τεχνολογίας (Θεωρία), εξαμήνου Β’   
και για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» του Τμήματος: 
 
 Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία (Θεωρία),  εξαμήνου Β’,  
 Ιστορία της Τεχνολογίας – Τεχνολογία του Μέλλοντος και Προκλήσεις (Θεωρία), εξαμήνου Β’       
    

2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος:  

 Φαινόμενα Μεταφοράς (Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Η΄  
 
3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

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

 Αστικά Υδραυλικά Έργα (Θεωρία), εξαμήνου Η’,  
 Μηχανική των Ρευστών (Θεωρία), εξαμήνου Δ’       

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 : 20-12-2019 
Πληροφορίες : Απ. Καραβίας  Αρ. Πρωτ. : 77999 
     

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/ 
1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» 

ΠΡΟΣ :  

ΣΧΕΤ. :  ΚΟΙΝ. :  



 

Β.  ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

 Διαχείριση Ιστορικών Αρχείων (Θεωρία), εξαμήνου Δ’  
 Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ΄  
 

Γ.  ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

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

 Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης IV (Σύνθεση: Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Δ’ 
 Σκηνικός Χώρος ΙΙ (Σύνθεση: Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου ΣΤ’ 
 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

 Γενικές Αρχές και Θεωρία Συντήρησης (Θεωρία), εξαμήνου Β΄ 
 Συντήρηση Έργων Γλυπτικής (Σύνθεση: Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Η΄  

 
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. 
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, εντός τριών (3) μηνών μετά την 
έκδοση της πράξης πρόσληψής τους.   

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 Δ΄ 
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 
χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

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, οφείλουν 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 προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης ( 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 στο Δημόσιο (Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, 
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.ΤΑ. α’ και β’ βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ. και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα), οφείλουν να προσκομίσουν:  

1. Άμεσα Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Κ.Ε.Π. 
ή άλλη Δημόσια Αρχή, στην οποία θα αναφέρεται: α) η θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν 
μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα για την πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν 
άλλη θέση στο Δημόσιο, ήτοι, Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.ΤΑ. α’ και β’ βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ. και 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)  

2. Σχετική άδεια από την υπηρεσία τους πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία: 

1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης 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   
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 



 

α) Η ως άνω αναφερόμενη ως περίπτωση 1 της παραγράφου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αίτηση υποψηφιότητας 
θα υποβληθεί αποκλειστικά (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος «e-mail»), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
του τμήματος, στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ»). Η 
συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένη (είτε με ψηφιακή 
υπογραφή είτε «σκαναρισμένη» μετά την εκτύπωση και την υπογραφή της).   

β)  Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5  & 6 της παραγράφου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποστέλλονται 
αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ΕΛ.ΤΑ. (στην ταχυδρομική διεύθυνση όπου 
εδρεύει το συγκεκριμένο τμήμα, σύμφωνα με την παράγραφο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ») σε ένα (1) 
αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω CD ή άλλου αποθηκευτικού μέσου), με την επισήμανση ότι θα 
πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της ως άνω 
αναφερόμενης ως περίπτωση 1 αίτησης υποψηφιότητας, αναγράφοντας ευκρινώς εξωτερικά στο 
ταχυδρομικό φάκελο το Τμήμα στο οποίο έχει τεθεί η υποψηφιότητα και την σημείωση: 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980»   

γ) Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους (μετά την ηλεκτρονική υποβολή 
της αρχικής αίτησης υποψηφιότητας και της αποστολής των λοιπών δικαιολογητικών μέσω συστημένης 
επιστολής ΕΛ.Τ.Α., όπως καταγράφεται ανωτέρω), γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων, με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί 
αποκλειστικά (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος “e-mail”), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος 
νέα αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ» στο 
πάνω μέρος του εντύπου της αίτησης. Η συμπληρωμένη «συμπληρωματική αίτηση» υποψηφιότητας θα 
υποβληθεί όπως η αρχική αίτηση υπογεγραμμένη (είτε με ψηφιακή υπογραφή είτε «σκαναρισμένη» 
μετά την εκτύπωση και την υπογραφή της). Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα αποσταλούν με την 
ίδια διαδικασία, ήτοι, αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ΕΛ.ΤΑ. σε ένα (1) αντίτυπο 
σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω CD ή άλλου αποθηκευτικού μέσου), με την επισήμανση ότι και στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της ως άνω αναφερόμενης «συμπληρωματικής αίτησης» υποψηφιότητας, αναγράφοντας ευκρινώς 
εξωτερικά στο ταχυδρομικό φάκελο το Τμήμα στο οποίο έχει τεθεί η υποψηφιότητα και την 
σημείωση: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980»   

δ) Σε κάθε περίπτωση αποστολής μέσω συστημένη επιστολής ΕΛ.ΤΑ., το εμπρόθεσμο της αποστολής των 
δικαιολογητικών κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση (αρχική ή 
συμπληρωματική, αντίστοιχα) του υποψηφίου. Ο υποψήφιος καλείται να διατηρεί το αποδεικτικό 
κατάθεσης συστημένου, που θα παραλάβει από το Υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ., το οποίο οφείλει να 
προσκομίσει, στην περίπτωση που ζητηθεί.  

ε) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των 
δικαιολογητικών, παρά μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν 
συμπληρωματικά από τις εισηγητικές επιτροπές των Τμημάτων και αφορούν σε δικαιολογητικά που 
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 

 

«ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ» 

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως καταγράφονται στην ως 
άνω παράγραφο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας 



 

δημοσίευσης της περίληψης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, προς τις 
Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και συγκεκριμένα: 

- Στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail),  

- Στη ταχυδρομική διεύθυνση αυτών μέσω συστημένης επιστολής ΕΛ.ΤΑ., 

σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

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 

2. 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 
(Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44,  
Αιγάλεω 

idpe@uniwa.gr 

3. 
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 
Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44,  Αιγάλεω 

civ@uniwa.gr 

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημά- 
των Πληροφόρησης (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου  
Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω   

alis@uniwa.gr 

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. 
Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Πανεπιστημιούπολη 
Άλσους Αιγάλεω)  - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω   

ia@uniwa.gr 

2. 
Γραμματεία Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
(Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)  - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω   

cons@uniwa.gr 

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

 
 
 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης / Τμήμα Α’ Κύριου 
Διδακτικού Προσωπικού)  & (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@minedu.gov.gr) 

2. Υπουργείο Εξωτερικών/Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
ggae@ggae.gr)   

3. Υπουργείο Εσωτερικών 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.) του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση secgenof@gstr.gr) 

5.    Όλα τα ΑΕΙ  

mailto:eee@uniwa.gr
mailto:idpe@uniwa.gr
mailto:civ@uniwa.gr
mailto:alis@uniwa.gr
mailto:ia@uniwa.gr
mailto:cons@uniwa.gr
mailto:press@minedu.gov.gr
mailto:ggae@ggae.gr
mailto:dimosiografika@ydmed.gov.gr
mailto:secgenof@gstr.gr


 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.    Δ/νση Διοικητικού/Τμ. Ε.ΔΙ.Π. Ε.ΤΕ.Π. & Λοιπού Προσωπικού 
2.    Δ/νση Οικονομικού/Τμ. Μισθοδοσίας Δ.Π. & Λοιπού Προσωπικού 
3.    Σχολές & Τμήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
4     Τμ. Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 


