
 

 

 
 
 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’) "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" και ιδίως το άρθρο 29, παρ. 3, 
όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. β της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’), παρ. 3Α, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’), παρ. 4, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν.4386/2016 και παρ. 5 αυτού,  

2. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”  και ιδίως το άρθρο 15, παρ. 15 και το άρθρο 84, παρ. 9 
και 10 αυτού,  

3. Τις διατάξεις του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α’) “Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως τα άρθρα 1, 2 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.4610/2019, 
3 παρ. 1 εδαφ. α & 4 παρ. 6 αυτού,  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως τις παρ. 1 & 3 αυτού, 

5. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και ιδίως τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 10, 18 και 19 αυτού, 
όπως ισχύουν,  

6. Τις διατάξεις του ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στη Δημόσια Διοίκηση», όπως ισχύει,  

7. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 & παρ. 4, 3 παρ. 1, 4 και 5 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2, 7 και 9 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α’) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, 

9. Το άρθρο 28, παρ. 4 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 
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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία 

διορισμού οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων 
κατηγορίας μόνιμου Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»  
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26 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στην Δημόσια Διοίκηση και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του 
ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόβλεψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές 
διατάξεις», 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 (ΦΕΚ 99/Α’) «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και 
ιδίως του άρθρου 1 αυτού,   

11. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/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»,  

12. Τις διατάξεις του π.δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242/Α’) «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις 
απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών 
λεπτομερειών»,  

13. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 6, παρ. 7, παρ. 9, παρ. 11, 28 παρ. 1, παρ. 2, παρ. 3, παρ. 4, 29 του 
π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου 
τομέα», όπως ισχύουν,  

14. Την με αριθμ. 56743/07-08-2020 (ΦΕΚ 3372/Β’) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής «Διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων και Επιλογής Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 
83)», 

15. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 
α) τεσσάρων χιλιάδων δέκα πέντε (4015) θέσεων τακτικού προσωπικού, β) εκατόν σαράντα πέντε 
(145) δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και γ) για την 
κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν είκοσι τριών (123) ατόμων εποχικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», 

16. Το γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υφίστανται οι παρακάτω προκηρυσσόμενες κενές 
οργανικές θέσεις στη κατηγορία του μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),  

17. Το με αριθ. πρωτ. 2/26598/24-6-2020/03-7-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
για την κάλυψη της δαπάνης για τον διορισμό στις παρακάτω αναφερόμενες οκτώ (8) θέσεις,  

18. Την με αριθ. 13/31-08-2020 (θέμα 4ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής»,  

19. Τη με αρ. πρωτ. 134904/Ζ2/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ5946ΜΤΛΗ-Τ89) Απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίνεται πίστωση για την προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

20. Τη με αρ. 125788/Ζ1/06.08.2019 (ΦΕΚ564/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σχετικά με το διορισμό Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Την πλήρωση με διορισμό οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων στην κατηγορία του μόνιμου 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 
ανοιχτή διαδικασία, ως ακολούθως: 

- Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Κατηγορίας για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη των 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως εξής: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  ΠΕ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:   Δ’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

«Παροχή Εφαρμοσμένου Έργου Διοίκησης  Υπηρεσιών,  
Διαχειριστικού και Οικονομοτεχνικού Έργου» για τις ανάγκες 
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το μέλος 
Ε.Τ.Ε.Π. θα μεριμνά για την υποστήριξη των εργαστηρίων του 
Ιδρύματος, θα συνθέτει αναγκαίο προπαρασκευαστικό υλικό, 
θα επιμελείται τεχνικών εισηγήσεων και σχετικών αξιολογικών 
αναφορών, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές 
εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του 
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του 
Ιδρύματος. Επίσης θα παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε 
θέματα διοίκησης, λογιστικής σε εργαστηριακά μαθήματα του 
Ιδρύματος και οικονομοτεχνική και διαχειριστική υποστήριξη  
στα ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματος. Για την αρτιότερη 
εκτέλεση του ανωτέρω έργου το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. θα συνεργάζεται 
με τα μέλη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

 

ΙΔΡΥΜΑ 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

α) Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 

αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση 

β) πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου 

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο ίδιο ή συναφές με την 

προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενο, 
β) εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που 
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη 
επιμόρφωση ή από επαγγελματική, ερευνητική ή διδακτική 
πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Ο τρόπος διαπίστωσης των 
προσόντων αυτής της περίπτωσης θα γίνει με συνεκτίμηση των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και την παρουσία των 
υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας 
Εισηγητικής Επιτροπής και 
γ) άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
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ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση 
υποβολής υποψηφιότητας καθώς και όλα τα συνημμένα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, 
β) Αντίγραφο πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
της αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση, 
γ) πιστοπoιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου,  
δ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική 
ανάλυση των προσόντων σας καθώς και τυχόν επιστημονικό και 
συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση ύπαρξης 
τέτοιου έργου , πρέπει να προσκομισθούν και τα σχετικά 
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης, 
ε) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου 
ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή, 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου,  
στ) πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου για υποψήφιους πολίτες 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, που αποδεικνύεται είτε από σχετικές 
σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική, 
ερευνητική ή διδακτική πείρα ή από συνδυασμό αυτών, 
β) μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν), 
γ) πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 
δ) λοιπά πιστοποιητικά  ξένων γλωσσών και 
ε) λοιπά πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών, 
 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  ΠΕ 2 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:   Δ’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

«Παροχή Εφαρμοσμένου Έργου Δημοσίου Δικαίου και Δημοσίων 
Πολιτικών, Ακαδημαϊκής Εξωστρέφειας Μέσω Ψηφιακής 
Δημοσιότητας και Τηλεοπτικής Επικοινωνίας» για τις ανάγκες 
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το μέλος 
Ε.Τ.Ε.Π. θα αξιοποιεί σύγχρονα μέσα ψηφιακής δημοσιότητας 
και τηλεοπτικής επικοινωνίας στην προβολή και δημοσιότητα - 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό - του έργου των εργαστηρίων, θα 
συνθέτει αναγκαίο προπαρασκευαστικό υλικό, θα επιμελείται 
τεχνικών εισηγήσεων και σχετικών αξιολογικών αναφορών, στο 
πλαίσιο της αρτιότερης εκτέλεσης του εκπαιδευτικού, 
ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του Ιδρύματος. Για την 
αρτιότερη εκτέλεση του ανωτέρω έργου το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. θα 
συνεργάζεται με τα μέλη του διδακτικού και λοιπού 
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προσωπικού του Πανεπιστημίου. 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

 

ΙΔΡΥΜΑ 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

α) Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 

αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση 

β) πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου 

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο ίδιο ή συναφές με την 

προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενο, 
β) εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που 
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη 
επιμόρφωση ή από επαγγελματική, ερευνητική ή διδακτική 
πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Ο τρόπος διαπίστωσης των 
προσόντων αυτής της περίπτωσης θα γίνει με συνεκτίμηση των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και την παρουσία των 
υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας 
Εισηγητικής Επιτροπής και 
γ) άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση 
υποβολής υποψηφιότητας καθώς και όλα τα συνημμένα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, 
β) Αντίγραφο πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
της αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση, 
γ) πιστοπoιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου,  
δ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική 
ανάλυση των προσόντων σας καθώς και τυχόν επιστημονικό και 
συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση ύπαρξης 
τέτοιου έργου , πρέπει να προσκομισθούν και τα σχετικά 
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης, 
ε) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου 
ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή, 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου,  
στ) πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου για υποψήφιους πολίτες 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, που αποδεικνύεται είτε από σχετικές 
σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική, 
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ερευνητική ή διδακτική πείρα ή από συνδυασμό αυτών, 
β) μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν), 
γ) πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 
δ) λοιπά πιστοποιητικά  ξένων γλωσσών και 
ε) λοιπά πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών, 
 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  ΠΕ 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:   Δ’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

«Τεχνική Υποστήριξη και Παροχή Εφαρμοσμένου Έργου 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Υπηρεσίες Μηχανικού» των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 
θα φροντίζει για την προετοιμασία, την υποστήριξη και την 
υλοποίηση του έργου των ψηφιακών αναγκών που του 
ανατίθεται σε επίπεδο εργαστηρίων, θα επιμελείται τεχνικών 
εισηγήσεων και σχετικών αξιολογικών αναφορών και εν γένει 
θα διασφαλίζει την εύρυθμη εφαρμογή της ψηφιακής 
σύγκλισης, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές 
εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του 
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του 
Ιδρύματος. Για την αρτιότερη εκτέλεση του ανωτέρω έργου το 
μέλος Ε.Τ.Ε.Π. θα συνεργάζεται με τα μέλη του διδακτικού και 
λοιπού προσωπικού των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

 

ΙΔΡΥΜΑ 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

α) Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 

αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση 

β) πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου 

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο ίδιο ή συναφές με την 

προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενο, 
β) εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που 
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη 
επιμόρφωση ή από επαγγελματική, ερευνητική ή διδακτική 
πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Ο τρόπος διαπίστωσης των 
προσόντων αυτής της περίπτωσης θα γίνει με συνεκτίμηση των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και την παρουσία των 
υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας 
Εισηγητικής Επιτροπής και 
γ) άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση 
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ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

υποβολής υποψηφιότητας καθώς και όλα τα συνημμένα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, 
β) Αντίγραφο πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
της αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση, 
γ) πιστοπoιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου,  
δ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική 
ανάλυση των προσόντων σας καθώς και τυχόν επιστημονικό και 
συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση ύπαρξης 
τέτοιου έργου , πρέπει να προσκομισθούν και τα σχετικά 
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης, 
ε) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου 
ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή, 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου,  
στ) πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου για υποψήφιους πολίτες 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, που αποδεικνύεται είτε από σχετικές 
σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική, 
ερευνητική ή διδακτική πείρα ή από συνδυασμό αυτών, 
β) μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν), 
γ) πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 
δ) λοιπά πιστοποιητικά  ξένων γλωσσών και 
ε) λοιπά πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών, 
 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  ΠΕ 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:   Δ’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

«Τεχνική Υποστήριξη και Παροχή Εφαρμοσμένου Έργου 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Υπηρεσίες Πολιτισμού» των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 
θα φροντίζει για την προετοιμασία, την υποστήριξη και την 
υλοποίηση του έργου των ψηφιακών αναγκών που του 
ανατίθεται σε επίπεδο εργαστηρίων, θα επιμελείται τεχνικών 
εισηγήσεων και σχετικών αξιολογικών αναφορών και εν γένει 
θα διασφαλίζει την εύρυθμη εφαρμογή της ψηφιακής 
σύγκλισης, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές 
εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του 
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του 
Ιδρύματος. Για την αρτιότερη εκτέλεση του ανωτέρω έργου το 
μέλος Ε.Τ.Ε.Π. θα συνεργάζεται με τα μέλη του διδακτικού και 
λοιπού προσωπικού των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

ΑΔΑ: 9Δ6146Μ9ΞΗ-9Θ9



 

  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

 

ΙΔΡΥΜΑ 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

α) Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 

αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση 

β) πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου 

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο ίδιο ή συναφές με την 

προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενο, 
β) εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που 
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη 
επιμόρφωση ή από επαγγελματική, ερευνητική ή διδακτική 
πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Ο τρόπος διαπίστωσης των 
προσόντων αυτής της περίπτωσης θα γίνει με συνεκτίμηση των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και την παρουσία των 
υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας 
Εισηγητικής Επιτροπής και 
γ) άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση 
υποβολής υποψηφιότητας καθώς και όλα τα συνημμένα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, 
β) Αντίγραφο πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
της αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση, 
γ) πιστοπoιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου,  
δ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική 
ανάλυση των προσόντων σας καθώς και τυχόν επιστημονικό και 
συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση ύπαρξης 
τέτοιου έργου , πρέπει να προσκομισθούν και τα σχετικά 
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης, 
ε) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου 
ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή, 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου,  
στ) πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου για υποψήφιους πολίτες 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, που αποδεικνύεται είτε από σχετικές 
σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική, 
ερευνητική ή διδακτική πείρα ή από συνδυασμό αυτών, 
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β) μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν), 
γ) πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 
δ) λοιπά πιστοποιητικά  ξένων γλωσσών και 
ε) λοιπά πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών, 
 

 

- Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Κατηγορίας για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη των 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  ΤΕ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:   Δ’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

«Τεχνική Υποστήριξη και Παροχή Εφαρμοσμένου Έργου 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Υπηρεσίες Υγείας» των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 
θα φροντίζει για την προετοιμασία, την υποστήριξη και την 
υλοποίηση του έργου των ψηφιακών αναγκών που του 
ανατίθεται σε επίπεδο εργαστηρίων, θα επιμελείται τεχνικών 
εισηγήσεων και σχετικών αξιολογικών αναφορών και εν γένει 
θα διασφαλίζει την εύρυθμη εφαρμογή της ψηφιακής 
σύγκλισης, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές 
εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του 
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του 
Ιδρύματος. Για την αρτιότερη εκτέλεση του ανωτέρω έργου το 
μέλος Ε.Τ.Ε.Π. θα συνεργάζεται με τα μέλη του διδακτικού και 
λοιπού προσωπικού των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

 

ΙΔΡΥΜΑ 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

α) Πτυχίο Τ.Ε.Ι  ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό 

με την προς προκήρυξη θέση  

β) πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου 
 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο ίδιο ή συναφές με την 
προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενο, 
β) εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που 
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη 
επιμόρφωση ή από επαγγελματική, ερευνητική ή διδακτική 
πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Ο τρόπος διαπίστωσης των 
προσόντων αυτής της περίπτωσης θα γίνει με συνεκτίμηση των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και την παρουσία των 
υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας 
Εισηγητικής Επιτροπής και 
γ) άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
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ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση 
υποβολής υποψηφιότητας καθώς και όλα τα συνημμένα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, 
β) Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 
αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση, 
γ) πιστοπoιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου,  
δ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική 
ανάλυση των προσόντων σας καθώς και τυχόν επιστημονικό και 
συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση ύπαρξης 
τέτοιου έργου , πρέπει να προσκομισθούν και τα σχετικά 
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης, 
ε) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου 
ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή, 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου,  
στ) πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου για υποψήφιους πολίτες 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, που αποδεικνύεται είτε από σχετικές 
σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική, 
ερευνητική ή διδακτική πείρα ή από συνδυασμό αυτών, 
β) μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν), 
γ) πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 
δ) λοιπά πιστοποιητικά  ξένων γλωσσών και 
ε) λοιπά πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών, 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  ΤΕ 2 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:   Δ’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

«Τεχνική Υποστήριξη και Παροχή Εφαρμοσμένου Έργου 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Υπηρεσίες Διοίκησης, 
Οικονομίας και Κοινωνίας» των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. Το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. θα φροντίζει για την 
προετοιμασία, την υποστήριξη και την υλοποίηση του έργου των 
ψηφιακών αναγκών που του ανατίθεται σε επίπεδο 
εργαστηρίων, θα επιμελείται τεχνικών εισηγήσεων και σχετικών 
αξιολογικών αναφορών και εν γένει θα διασφαλίζει την 
εύρυθμη εφαρμογή της ψηφιακής σύγκλισης, προσφέροντας 
εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την 
αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και 
εφαρμοσμένου έργου του Ιδρύματος. Για την αρτιότερη 
εκτέλεση του ανωτέρω έργου το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. θα συνεργάζεται 
με τα μέλη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των 
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Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

 

ΙΔΡΥΜΑ 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

α) Πτυχίο Τ.Ε.Ι  ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό 

με την προς προκήρυξη θέση  

β) πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου 

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο ίδιο ή συναφές με την 

προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενο, 
β) εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που 
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη 
επιμόρφωση ή από επαγγελματική, ερευνητική ή διδακτική 
πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Ο τρόπος διαπίστωσης των 
προσόντων αυτής της περίπτωσης θα γίνει με συνεκτίμηση των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και την παρουσία των 
υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας 
Εισηγητικής Επιτροπής και 
γ) άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση 
υποβολής υποψηφιότητας καθώς και όλα τα συνημμένα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, 
β) Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 
αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση, 
γ) πιστοπoιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου,  
δ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική 
ανάλυση των προσόντων σας καθώς και τυχόν επιστημονικό και 
συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση ύπαρξης 
τέτοιου έργου , πρέπει να προσκομισθούν και τα σχετικά 
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης, 
ε) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου 
ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή, 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου,  
στ) πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου για υποψήφιους πολίτες 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, που αποδεικνύεται είτε από σχετικές 
σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική, 
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ερευνητική ή διδακτική πείρα ή από συνδυασμό αυτών, 
β) μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν), 
γ) πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 
δ) λοιπά πιστοποιητικά  ξένων γλωσσών και 
ε) λοιπά πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών, 
 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  ΤΕ 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:   Δ’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

«Τεχνική Υποστήριξη και Παροχή Εφαρμοσμένου Έργου 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Υπηρεσίες Αγροδιατροφής» 
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το μέλος 
Ε.Τ.Ε.Π. θα φροντίζει για την προετοιμασία, την υποστήριξη και 
την υλοποίηση του έργου των ψηφιακών αναγκών που του 
ανατίθεται σε επίπεδο εργαστηρίων, θα επιμελείται τεχνικών 
εισηγήσεων και σχετικών αξιολογικών αναφορών και εν γένει 
θα διασφαλίζει την εύρυθμη εφαρμογή της ψηφιακής 
σύγκλισης, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές 
εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του 
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του 
Ιδρύματος. Για την αρτιότερη εκτέλεση του ανωτέρω έργου το 
μέλος Ε.Τ.Ε.Π. θα συνεργάζεται με τα μέλη του διδακτικού και 
λοιπού προσωπικού των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

 

ΙΔΡΥΜΑ 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

α) Πτυχίο Τ.Ε.Ι  ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό 

με την προς προκήρυξη θέση  

β) πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου 
 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο ίδιο ή συναφές με την 
προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενο, 
β) εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που 
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη 
επιμόρφωση ή από επαγγελματική, ερευνητική ή διδακτική 
πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Ο τρόπος διαπίστωσης των 
προσόντων αυτής της περίπτωσης θα γίνει με συνεκτίμηση των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και την παρουσία των 
υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας 
Εισηγητικής Επιτροπής και 
γ) άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
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ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση 
υποβολής υποψηφιότητας καθώς και όλα τα συνημμένα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, 
β) Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 
αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση, 
γ) πιστοπoιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου,  
δ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική 
ανάλυση των προσόντων σας καθώς και τυχόν επιστημονικό και 
συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση ύπαρξης 
τέτοιου έργου , πρέπει να προσκομισθούν και τα σχετικά 
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης, 
ε) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου 
ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή, 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου,  
στ) πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου για υποψήφιους πολίτες 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, που αποδεικνύεται είτε από σχετικές 
σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική, 
ερευνητική ή διδακτική πείρα ή από συνδυασμό αυτών, 
β) μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν), 
γ) πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 
δ) λοιπά πιστοποιητικά  ξένων γλωσσών και 
ε) λοιπά πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών, 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  ΤΕ 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:   Δ’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

«Τεχνική Υποστήριξη και Παροχή Εφαρμοσμένου Έργου 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας» 
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το μέλος 
Ε.Τ.Ε.Π. θα φροντίζει για την προετοιμασία, την υποστήριξη και 
την υλοποίηση του έργου των ψηφιακών αναγκών που του 
ανατίθεται σε επίπεδο εργαστηρίων, θα επιμελείται τεχνικών 
εισηγήσεων και σχετικών αξιολογικών αναφορών και εν γένει 
θα διασφαλίζει την εύρυθμη εφαρμογή της ψηφιακής 
σύγκλισης, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές 
εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του 
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του 
Ιδρύματος. Για την αρτιότερη εκτέλεση του ανωτέρω έργου το 
μέλος Ε.Τ.Ε.Π. θα συνεργάζεται με τα μέλη του διδακτικού και 
λοιπού προσωπικού των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

 

ΙΔΡΥΜΑ 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

α) Πτυχίο Τ.Ε.Ι  ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό 

με την προς προκήρυξη θέση  

β) πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου 
  

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο ίδιο ή συναφές με την 
προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενο, 
β) εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που 
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη 
επιμόρφωση ή από επαγγελματική, ερευνητική ή διδακτική 
πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Ο τρόπος διαπίστωσης των 
προσόντων αυτής της περίπτωσης θα γίνει με συνεκτίμηση των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και την παρουσία των 
υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας 
Εισηγητικής Επιτροπής και 
γ) άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση 
υποβολής υποψηφιότητας καθώς και όλα τα συνημμένα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, 
β) Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 
αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση, 
γ) πιστοπoιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) 
επεξεργασίας κειμένων, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) 
υπηρεσιών διαδικτύου,  
δ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική 
ανάλυση των προσόντων σας καθώς και τυχόν επιστημονικό και 
συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση ύπαρξης 
τέτοιου έργου , πρέπει να προσκομισθούν και τα σχετικά 
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης, 
ε) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου 
ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή, 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου,  
στ) πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου για υποψήφιους πολίτες 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, που αποδεικνύεται είτε από σχετικές 
σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική, 
ερευνητική ή διδακτική πείρα ή από συνδυασμό αυτών, 
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β) μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν), 
γ) πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 
δ) λοιπά πιστοποιητικά  ξένων γλωσσών και 
ε) λοιπά πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών, 
 

 
  
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: 

Αποκλειστικά για τους υποψήφιους για διορισμό στις ως άνω αναφερόμενες οκτώ (8) κενές οργανικές 
θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, θα αναζητηθούν 
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία προκειμένου για , τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
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 διορισμού τους. 
Το κώλυμα της  μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα πρόσληψής τους 
και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.   

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 γεννήσεως & εγγραφής στα μητρώα ή τα δημοτολόγια του δήμου ή 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για τον τρόπο και το χρόνο κτήσης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας. Το εν λόγω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς 
και Ομογενείς αλλοδαπούς, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο 
και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά 
το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 
3832/1958, όπως ισχύει. 

 
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: 

1. 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,  

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη 

θέση και δεν έχουν άλλη απασχόληση στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. 

3. Οι υποψήφιοι για διορισμό οφείλουν να προσκομίσουν, όποτε τους ζητηθεί, φάκελος στον 

οποίο θα υπάρχουν αριθμημένα και καταχωρημένα τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν ηλεκτρονικά για 

τη συγκεκριμένη προκήρυξη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  
 
Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού θα διενεργηθεί  
υποχρεωτικά από το αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των 
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για τον διορισμό του 
ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία διορισμού του. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΟΚΤΩ (8) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 
 
1. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πέραν της μιας υποψηφιότητας για 

θέσεις που ανήκουν στην ίδια ή σε διαφορετική Κατηγορία Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακή 

Εκπαίδευση / Τεχνολογική Εκπαίδευση), 

2. Γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αποκλειστικά αντίστοιχοι τίτλοι που έχουν 

αποκτηθεί μετά το πέρας του χρόνου σπουδών που απαιτείται για την απόκτηση βασικού 

τίτλου. 

3. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή μετά τη 

λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με το οποίο ο υποψήφιος θα μετέχει στη παρούσα 

προκήρυξη. 

4. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό γνώσης 

χειρισμού Η/Υ, τίτλο ξένης γλώσσας) όπως και τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των πτυχίων τους 

– εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή – μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. 

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της 

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού τους. Ειδικά η μη 

εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν 

εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου. 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: 

 
1. Ως προς την απόδειξη της πιστοποιημένης γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) 

επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, εφαρμόζονται οι 

σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει και όπως αναλυτικά 

καταγράφονται τα σχετικά αποδεικτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» των προκηρύξεων θέσεων του Α.Σ.Ε.Π.    

2. Ως προς την απόδειξη της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας καθώς και για την απόδειξη 

του επιπέδου γνώσης των λοιπών ξένων γλωσσών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 28 

του π.δ. 50/2001, όπως ισχύουν και όπως αναλυτικά καταγράφονται τα σχετικά αποδεικτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» των προκηρύξεων θέσεων του 

Α.Σ.Ε.Π.    

3. Ως προς την απόδειξη της εμπειρίας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύουν και όπως αναλυτικά καταγράφονται τα σχετικά αποδεικτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ» των προκηρύξεων θέσεων του 

Α.Σ.Ε.Π.    

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

 

Τα ως άνω αναφερόμενα στις προκηρυσσόμενες θέσεις ως «ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και ως «ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», θα υποβληθούν αποκλειστικά 

«σκαναρισμένα» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρέπει να φέρουν αρίθμηση, με βάση την 

καταχώρησή τους στην αίτηση υποψηφιότητας. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να 

συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής 
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εργασίας, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό 

έργο ή δημοσιεύσεις, συνυποβάλλονται και αυτά με την αίτηση υποψηφιότητας.  

 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. Οι τίτλοι 

σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από τον ΔΟΑΤΑΠ με 

την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της ημεδαπής. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

 
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα αίτησης, όπως και 
συμπληρωματικής αίτησης,  θα αναρτηθούν μαζί με την προκήρυξη και τη σχετική ανακοίνωση στον 
διαδικτυακό ιστότοπο του Ιδρύματος και συγκεκριμένα ηλεκτρονική διαδρομή  
https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/) μαζί με τα δικαιολογητικά «σκαναρισμένα»  
αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που 
αναγράφεται στην παράγραφο «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ». Η συμπληρωμένη Αίτηση υποψηφιότητας θα 
πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση υπογεγραμμένη, δηλαδή, θα πρέπει 
να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί «σκαναρισμένη».  
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 
υποψηφιότητας, επιτρέπεται έως την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.  
Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την υποβολή της αίτησης 
υποψηφιότητας και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική 
ταχυδρομική διεύθυνση «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ» (η οποία θα πρέπει και αυτή να υποβληθεί 
«υπογεγραμμένη»), με την οποία θα συνυποβληθούν «σκαναρισμένα» τα συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά.  

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 την Εισηγητική Επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 
 
Ο τρόπος και η διαδικασία πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων θα διενεργηθούν σύμφωνα με 
την με αριθ. 56743/07-08-2020 (ΦΕΚ 3372/Β’) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 αυτής. 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 
 
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται με 
έγγραφο στον ημερήσιο τύπο. Η ανακοίνωση γίνεται σε τρεις (3) εφημερίδες, πανελλήνιας 
κυκλοφορίας και κοινοποιείται κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 της με 
αριθ. 56743/07-08-2020 (ΦΕΚ 3372/Β’) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/
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Γίνεται γνωστό ότι η προκήρυξη όπως και η σχετική ανακοίνωση  θα αναρτηθούν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ιδρύματος και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή  
https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/.  Στην ως άνω αναφερόμενη ανακοίνωση, θα 
αναφέρονται το ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής 
αίτησης υποψηφιότητας για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 
 
Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την παρούσα προκήρυξη, οφείλουν να 
προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως καταγράφονται στην ως άνω παράγραφο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών – επί ποινή απαράδεκτου της υποψηφιότητας – από την ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων 
υποψηφιότητας θα αναγράφονται στην ανακοίνωση που έχει αναφερθεί στην παράγραφο 
«ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ». 
  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αποσταλούν αποκλειστικά στην 
ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση eprot@uniwa.gr  (ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση Τμήματος 
Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Δ/νσης Διοικητικού – Πανεπιστημιούπολη Άλσους 
Αιγάλεω – τηλ. Επικοινωνίας: 2105385122 και 2105385123). 
 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα  1019-905  της ομάδας λογαριασμών 2120 
και 2190 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 1 της με αριθ. 56743/07-08-2020 (ΦΕΚ 3372/Β’) απόφασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
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