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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π)  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
            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(ΦΕΚ129/Α΄) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι». 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 εδ. 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.134/1999 (ΦΕΚ132/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.  Τη 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 κλπ.- 
Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών κλπ.». 

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/ τ.Α΄) 

και του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/ Α΄)». 

Αιγάλεω, 5-12-2019 
 
Αρ. Πρωτ.: 72691 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 - Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ 
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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 τριών μελών Δ.Ε.Π του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα με 
ανοικτή διαδικασία. [Οι εν λόγω αιτήσεις υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση του Ν.4521/2018(ΦΕΚ 
38/τ.Α΄) με συνέπεια να εφαρμόζεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο]. 

16.  Τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων των αντίστοιχων Σχολών. 
17. Το γεγονός ότι υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις.  
18. Τη με αρ. 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. Τη με αρ. Φ.16/152932/Ζ2/01-10-2019 υπουργική απόφαση «έγκριση πίστωσης για την προκήρυξη  τριών  

(03) θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίου» 
        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 
               Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων  μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π): 

 
Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
 
ΤΟΜΕΑΣ «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»  

 Μία (1) θέση βαθμίδας  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών στην Υγεία. Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Υγείας». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: «ΑΡΡ 13741» 
 
ΤΟΜΕΑΣ «ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»  

 Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακή Σχεδίαση Ελέγξιμων 
Υπολογιστικών Συστημάτων». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: «ΑΡΡ 13742» 
 
Β. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  
 
ΤΟΜΕΑΣ «ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»  

 Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική Νοσηλευτική 
Φροντίδα και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις στην Υπογονιμότητα και Κύηση Υψηλού Κινδύνου». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: «ΑΡΡ 13746» 
 
Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού 
διπλώματος και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή 
καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωσης θέσης (σχετ.η με αρ. 
Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 εγκύκλιος του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).  Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα 
εκλογής σε θέση μέλους Δ.Ε.Π.  του άρθρου 9 του ν.4521/2018(ΦΕΚ38/τ.Α΄). 
 

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.  



[3] 
 

6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματική 
δραστηριότητα, κ.λ.π.) 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 αρ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.6.2007 (ΦΕΚ 1055/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 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 
΄Ενωσης, 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΄) 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 έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και 
δεν χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.  
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 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 έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2133/Τγ/12-11-
2019). 

 
 

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 


