
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 
(ΑΔΑ: Ρ94Δ46ΜΤΛΗ-ΝΔΨ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας 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, την με αριθ. 18/26-10-2021 (θέμα 29ο) (ΑΔΑ: 
Ω87Υ46Μ9ΞΗ-ΚΤ3) πράξη της Συγκλήτου, τις σχετικές αποφάσεις των Κοσμητειών των Σχολών Δημόσιας 
Υγείας, Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Τροφίμων, Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και Μηχανικών και τις σχετικές αποφάσεις των 
Συνελεύσεων των παρακάτω αναφερόμενων ακαδημαϊκών τμημάτων αποφάσισε την έκδοση πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης με τον χρονικό περιορισμό 
που αντιστοιχεί αθροιστικά κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν πενήντα πέντε (155) ανθρωπομήνες για την 
διδασκαλία μαθημάτων του πρώτου κύκλου σπουδών (Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) για το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σε ακαδημαϊκά τμήματα του Ιδρύματος, ως 
ακολούθως: 

 
Α.  ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

• Γενική Επιδημιολογία (Εργαστήριο), εξαμήνου Β’ 
• Προαγωγή & Αγωγή Υγείας (Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Η’ 

 
 

Β.  ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΪΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

ΤΜΗΜΑ Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

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 :  11-2-2022  
Πληροφορίες : Απ. Καραβίας  Αρ. Πρωτ. :        10234  
     

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/ 
1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2021-2022, μερικής ή πλήρους απασχόλησης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε 
ακαδημαϊκά τμήματα του Ιδρύματος» 

ΠΡΟΣ :  

ΣΧΕΤ. :  ΚΟΙΝ. :  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ λόγω προσθήκης των γνωστικών αντικειμένων 
«Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στις διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος 
μεγάλης ισχύος» και «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Λειτουργικά Συστήματα» για τα 
μαθήματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.  

ΑΙΓΑΛΕΩ 22-02-2022 
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• Ημερήσια Αγωγή Βρεφών και μικρών παιδιών (Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Δ’ 
• Αγωγή Υγείας (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ’  

 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

• Τουριστική Ψυχολογία και Συμπεριφορά του Καταναλωτή (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ΄  
 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

• Λογιστική Επιχειρηματικών Ομίλων (Θεωρία), εξαμήνου Η΄  
 
 

 
Γ.  ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

• Προωθητική Καμπάνια (Σύνθεση: Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου ΣΤ’ 
• Προεκτύπωση και Τεχνολογίες Premedia I (Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Δ’ 
• Τυπογραφία και Τυπογραφικός Σχεδιασμός (Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Β’ 
 

Δ.  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 

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

• Βιοστατιστική (Θεωρία), εξαμήνου Β’  
• Κλινική Χημεία (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ’ 
• Βιοϊατρική Αγγλική Ορολογία (Θεωρία), εξαμήνου Β’ 
• Βιοτεχνολογία στην Κοσμητολογία (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ’  

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

• Παιδοψυχιατρική (Θεωρία), εξαμήνου Β’  
• Εργοθεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους με Νευρομυϊκές Διαταραχές (Θεωρία & Εργαστήριο / Κλινική 

άσκηση / Άσκηση πράξης), εξαμήνου ΣΤ’ 
• Δημιουργικότητα και Εργοθεραπεία (Θεωρία & Εργαστήριο / Κλινική άσκηση / Άσκηση πράξης), 

εξαμήνου ΣΤ’  
• Νάρθηκες και Βοηθητικά Μηχανήματα(Θεωρία & Εργαστήριο / Κλινική άσκηση / Άσκηση πράξης), 

εξαμήνου ΣΤ’  
 

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

• Νεογνολογία (Θεωρία), εξαμήνου B’  
• Γυναικολογική Ογκολογία (Θεωρία), εξαμήνου B’ 
 

ΑΔΑ: 64ΕΘ46Μ9ΞΗ-49Κ



 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  
για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

• Παιδιατρική (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ’  
 

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

• Κινησιολογία – Εμβιομηχανική ΙΙ (Εργαστήριο), εξαμήνου Β’  

• Μυοσκελετική ΦΘ σε Κακώσεις (Εργαστήριο), εξαμήνου Δ’ 

• Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική ΦΘ (Εργαστήριο), εξαμήνου ΣΤ’ 
 

Ε.  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

• Ποσοτική Αναλυτική Χημεία (Φροντιστήριο & Εργαστήριο), εξαμήνου Β’  
• Οργανική Χημεία (Θεωρία, Εργαστήριο & Φροντιστήριο), εξαμήνου Β’  

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος: 

• Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική (Εργαστήριο), εξαμήνου B’  
• Τεχνολογία και Ανάλυση Αποσταγμάτων (Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Δ’ 

 
ΣΤ.  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος:  

- Γνωστικό Αντικείμενο: «Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στις διασυνδέσεις συνεχούς 
ρεύματος μεγάλης ισχύος»: 

• Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ, εξαμήνου Β΄  
• Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, εξαμήνου ΣΤ΄  
• Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πλοίων και Λιμένων, εξαμήνου Η΄  

 
- Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Λειτουργικά Συστήματα»: 

• Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων, εξαμήνου Δ’ 
• Λειτουργικά Συστήματα, εξαμήνου Η’ 
 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 
για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος:  

• Σχεδιασμός και Κατασκευή Βιοϊατρικών Συσκευών (Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου ΣΤ΄  
 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος:  

• Αγγλική Ορολογία (Θεωρία), εξαμήνου Η΄  
• Σχεδίαση Συστημάτων με Μικροελεγκτές (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ΄  
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• Ποιοτικός Έλεγχος και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ΄  
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος:  

• Αυτόματος Έλεγχος Συστημάτων (Θεωρία, ΑΠ/Φροντιστήριο, Εργαστήριο), εξαμήνου Η΄  
• Ψηφιακός  Έλεγχος Συστημάτων (Θεωρία, ΑΠ/Φροντιστήριο, Εργαστήριο), εξαμήνου Η΄  
• Τεχνολογία και Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών (Θεωρία, ΑΠ/Φροντιστήριο, Εργαστήριο), 

εξαμήνου Η΄  
 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος:  

• Οικονομική Γεωγραφία (Διαλέξεις και ασκήσεις Πράξης), εξαμήνου Η΄  
 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

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

• Αντοχή των Υλικών (Σύνθεση: Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Β΄ 
• Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός Ι (Εργαστήριο), εξαμήνου ΣΤ’ 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος:  

• Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Θεωρία), εξαμήνου Β΄ 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

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

• Αστικά Υδραυλικά Έργα (Θεωρία), εξαμήνου Η΄ 
• Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα (Θεωρία), εξαμήνου Η’  
• Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις (Θεωρία), εξαμήνου Ι’ 

 
Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 
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. 
Η πρόσληψη διδασκόντων στα ως άνω προκηρυσσόμενα μαθήματα θα πραγματοποιηθεί 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 προαναφερόμενων ακαδημαϊκών 
τμημάτων και τις θέσεις διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 που έχουν κατανεμηθεί στα 
ακαδημαϊκά τμήματα. 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

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 Προφίλ / Λογαριασμό που θα δημιουργήσει 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. 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας,  (η οποία θα υποβληθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Ιδρύματος που 
θα είναι προσβάσιμη στον προαναφερόμενο σύνδεσμο: https://assoc.applications.uniwa.gr/) 
2. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα που θα ευρίσκεται αναρτημένο στην 
ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/prokiryxeis-theseon/), 
3. Βιογραφικό σημείωμα, 
4. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων, 
5. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών που έχουν καταγραφεί και αναρτηθεί στο πεδίο 
«Εκπαίδευση – Σπουδές» του προσωπικού Προφίλ / Λογαριασμού και έχετε επιλέξει μέσω του πεδίου 
«Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη».  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, 
6. Αντίγραφο περίληψης της διδακτορικής διατριβής, 
7. Αντίγραφα Βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας ή της 
διδακτικής εμπειρίας που έχουν καταγραφεί και αναρτηθεί στα πεδία «Επαγγελματική Εμπειρία» και 
«Διδακτικό Έργο» και έχετε επιλέξει μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη»,  
8. Αντίγραφα σχετικών στοιχείων που έχουν καταγραφεί και αναρτηθεί στα πεδία «Δημοσιεύσεις», 
«Συγγραφικό Έργο», «Διακρίσεις/Βραβεία», «Πιστοποιήσεις» και έχετε επιλέξει μέσω του πεδίου  
«Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη»,  
9. Αντίγραφο τίτλου για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας και πιστοποιητικού για τις γνώσεις Η/Υ που 
έχουν καταχωρηθεί και αναρτηθεί στα πεδία «Ξένες Γλώσσες» και «Γνώσεις Η/Υ» και έχετε επιλέξει μέσω 
του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη»,  
10. 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. 

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 
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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 

Για τους υποψήφιους που θα επιλεγούν, θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, 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 πριν από την πρόσληψή τους τα ακόλουθα: 

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. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρωθεί (με ημερομηνία δήλωσης, 

την ημερομηνία της πρόσληψης του υποψηφίου) 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 (με ημερομηνία δήλωσης, την 

ημερομηνία της πρόσληψης του υποψηφίου) 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’). 

Επίσης, για τους υποψήφιους 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, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία: 

1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να 
προκύπτει  ότι  ο προσλαμβανόμενος 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 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 
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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. 

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. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, 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. Η 
συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρωθεί (με ημερομηνία δήλωσης, την ημερομηνία της 
πρόσληψης του υποψηφίου) 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 (με ημερομηνία δήλωσης, 
την ημερομηνία της πρόσληψης του υποψηφίου) 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’).  
2. Σχετική άδεια από τον φορέα που υπηρετούν (εφόσον η χορήγηση άδειας προβλέπεται με βάση 
τις ισχύουσες για τον υποψήφιο διατάξεις), η οποία δύναται – λόγω των ειδικών συνθηκών – να 
προσκομισθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής σύμβασης. Σε κάθε 
περίπτωση, η χορηγούμενη άδεια θα πρέπει να ανατρέχει στην έναρξη ισχύος της σύμβασης εργασίας. 
Στην περίπτωση που η χορήγηση άδειας από τον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος που θα προσληφθεί 

δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, οφείλει να δηλώσει στην  ως άνω αναφερόμενη υπεύθυνη 

δήλωση του ν.1599/1986 την ειδική διάταξη νόμου που του επιτρέπει να απασχοληθεί χωρίς τη χορήγηση 

της άδειας αυτής.   

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 της αποκλειστικής προθεσμίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ»).  
Η συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας δεν απαιτείται να υπογραφεί, διότι θα υποβληθεί μέσω της 
προαναφερόμενης Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Ιδρύματος.   

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

 

«ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» 

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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Η δημοσίευση αυτή θα αφορά σε τρεις 
(3) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι ως καταληκτική ώρα υποβολής αίτησης 
υποψηφιότητας ορίζεται στις 12:00π.μ. της ημερομηνίας λήξης. Για την πληρέστερη ενημέρωση των 
υποψηφίων στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ιδρύματος https://www.uniwa.gr και συγκεκριμένα στην 
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ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/prokiryxeis-theseon/  θα αναρτηθεί σχετική σημείωση, 
στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας.   
Ως προς την οριζόμενη καταληκτική ώρα υποβολής (12:00) 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 που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
οφείλουν να εξάγουν μέσω  της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Ιδρύματος την αίτηση κάθε υποψηφίου, 
να την πρωτοκολλήσουν και να αποστείλουν σε κάθε υποψήφιο (μέσω e-mail) τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησής του.  
 
Οι υποψήφιοι δύνανται να επικοινωνούν σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
με τα ακαδημαϊκά τμήματα, με την εξαίρεση ερωτημάτων ή αποριών 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/, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Α. ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. 
Γραμματεία Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας    
(Πανεπιστημιούπολη Αθηνών) - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 11521, 
Αθήνα   

pchealth@uniwa.gr 

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. 
Γραμματεία Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα,  
12243, Αιγάλεω   

ecec@uniwa.gr 

2. 
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (Πανεπιστημιούπολη 
Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω   

tourism@uniwa.gr  

3. 
Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και 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 

Δ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Α/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. 
Γραμματεία Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (Πανεπιστημιούπολη 
Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω  

biomed.sciences@uniwa.gr 

https://www.uniwa.gr/prokiryxeis-theseon/
https://assoc.applications.uniwa.gr/
mailto:pchealth@uniwa.gr
mailto:ecec@uniwa.gr
mailto:tourism@uniwa.gr
mailto:accfin@uniwa.gr
mailto:gd@uniwa.gr
mailto:biomed.sciences@uniwa.gr
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2. 
Γραμματεία Τμήματος Εργοθεραπείας (Πανεπιστημιούπολη Άλσους  
Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 

ergothe@uniwa.gr 

3. 
Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους  
Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω  

midw@uniwa.gr 

4. 
Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους  
Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 

nurs@uniwa.gr  

5. 
Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστημιούπολη  
Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω 

physio@uniwa.gr 

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 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 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 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
(Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) – Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, 
Αιγάλεω   

ice@uniwa.gr  

5. 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) – Αγίου 
Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω   

geo@uniwa.gr 

6. 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  
(Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 
122 44,  Αιγάλεω 

mech@uniwa.gr 

7. 
Γραμματεία Τμήματος  Ναυπηγών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 
Άλσους Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω   

na@uniwa.gr 

8. 
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 
Αρχαίου Ελαιώνα) - Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44,  Αιγάλεω 

civ@uniwa.gr 

 
  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

 
 
 
 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων / Τμήμα Πρυτανείας 

2. Δ/νση Διοικητικού/Τμ. Ε.ΔΙ.Π. Ε.ΤΕ.Π. & Λοιπού Προσωπικού 

3. Σχολές Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

4. Ακαδημαϊκά Τμήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα) 

ΑΔΑ: 64ΕΘ46Μ9ΞΗ-49Κ
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