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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

     

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α. 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με βάση την με αριθ. 08/16-06-2022 (θέμα 11ο – Β 

«Προκήρυξη»)  πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει 

συμπληρωματικά την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, 

καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, μετά από τις με αριθ. 05/03-02-2023 (Θέμα 4ο) και 10/15-02-

2023 (θέμα 1ο) αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών 

Υγείας και Πρόνοιας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 466 του ν.4957/2022 & της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 

(195/Α΄), ως ακολούθως: 

 

 

 

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 : 16/02/2023 
Πληροφορίες : Απ. Καραβίας  Αρ. Πρωτ. :    15518 
     

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική Προκήρυξη για 
πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο 
Τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
ΠΑ.Δ.Α.»  

ΠΡΟΣ :  

ΣΧΕΤ. :  ΚΟΙΝ. :  
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022- 2023 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

____________ 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι 
επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους εξαιρετικής τεχνικής 
εμπειρίας και να διαθέτουν 
επαγγελματική εμπειρία 
αντίστοιχου επίπεδου, 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών που να 
είναι συναφής  με το αιτούμενο 
γνωστικό αντικείμενο 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει 
εναλλακτικά:  
- είτε να κατέχουν  διδακτορικό 
δίπλωμα, το οποίο να είναι  
συναφές με το αιτούμενο 
γνωστικό αντικείμενο 
- είτε  να είναι επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους 
εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας και 
να διαθέτουν επαγγελματική 
εμπειρία αντίστοιχου επίπεδου, 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών που να 
είναι συναφής  με το αιτούμενο 
γνωστικό αντικείμενο 
- είτε να φοιτούν σε πρόγραμμα 
τρίτου κύκλου σπουδών 
(υποψήφιοι διδάκτορες) με 
συναφές με το αιτούμενο 
γνωστικό αντικείμενο  θέμα 
διδακτορικής διατριβής και να 
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 
ένα έτος ως υποψήφιοι 
διδάκτορες 
 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ – 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
Στη στήλη «ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» έχουν καταχωρηθεί οι ακόλουθες περιπτώσεις από τις προβλεπόμενες με βάση την 

με αρ. 08/16-06-2022 (θέμα 11ο – Α «Διαδικασία Αξιολόγησης»)  και με ΑΔΑ: 92Δ546Μ9ΞΗ-Μ22 

πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:  

 

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους εξαιρετικής τεχνικής 

εμπειρίας και να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχου επίπεδου, τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών που να είναι συναφής  με το αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο («ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β») 

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει εναλλακτικά:  

α) είτε να κατέχουν  διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο να είναι  συναφές με το αιτούμενο γνωστικό 

αντικείμενο 

β) είτε  να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας και να 

διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχου επίπεδου, τουλάχιστον πέντε (5) ετών που να 

είναι συναφής  με το αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο 

γ) είτε να φοιτούν σε πρόγραμμα τρίτου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες) με συναφές 

με το αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο  θέμα διδακτορικής διατριβής και να έχουν συμπληρώσει 

τουλάχιστον ένα έτος ως υποψήφιοι διδάκτορες («ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ»).  

Στην  «ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ» ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα από όσα 

αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις α), β) και γ). 

 

Σημειώνεται ότι με την παρ. 2 του άρθρου 466 του ν.4957/2022 διατηρήθηκε η δυνατότητα να 

προσλαμβάνονται ακαδημαϊκοί υπότροφοι για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 

2022-2023 με βάση τα ειδικώς οριζόμενα στην ως άνω αναφερόμενη παράγραφο. 

Ως εκ τούτου, η πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με την παρούσα συμπληρωματική προκήρυξη θα 

διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α’), όπως 

αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ίσχυε με το άρθρο 47 του ν.4369/2016 (58 του ν. 4386/2016 (83/Α’) 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4452/2017 (17/Α’) «Ρύθμιση 

θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και 

ειδικά για την παρούσα προκήρυξη ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δύναται να προσληφθούν επιστήμονες 

αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη.  Η απασχόληση 

τους δύναται να είναι πλήρης ή μερική.  

Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών του οικείου ή 

άλλου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου Τομέα. 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν εκτός του διδακτικού ή κλινικού έργου οφείλουν να παρέχουν και ερευνητικό 

έργο ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησής τους ( π.χ.  σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης σαράντα (40) 

ωρών, το διδακτικό/κλινικό έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, 

από τις οποίες το μέγιστο έξι (6) ώρες μπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος και είκοσι τέσσερις 

(24)  ώρες ερευνητικό έργο, ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής 

διδακτικού/κλινικού έργου και ερευνητικού έργου  μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης. Οι 

υποψήφιοι που θα επιλεγούν υποχρεούνται, εφόσον κληθούν, να συμμετέχουν μετά το πέρας της 

ημερομηνίας λήξης της σύμβασης που θα καταρτισθεί με βάση την παρούσα συμπληρωματική 
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προκήρυξη, στην διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων του Τμήματος Εργοθεραπείας, σύμφωνα με τα 

ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 65 του ν.4957/2022. 

Είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση, του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου, της εξαιρετικής τεχνικής 

εμπειρίας, καθώς και της ευδόκιμης διδακτικής προϋπηρεσίας σε Α.Ε.Ι. και ειδικότερα στο Τμήμα που 

προκηρύσσει τη θέση. 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την παρούσα προκήρυξη προκειμένου 
να προσληφθούν ως  ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι θα πρέπει: 

- Εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, το διδακτορικό δίπλωμα να είναι συναφές προς το / 

τα αιτούμενο / α γνωστικό / α αντικείμενο / α 

- Εφόσον είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, να διαθέτουν 

επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχου επίπεδου, τουλάχιστον πέντε (5) ετών που να είναι συναφής  με 

το / τα αιτούμενο / α γνωστικό / α αντικείμενο / α 

- Εφόσον είναι υποψήφιοι διδάκτορες να φοιτούν σε πρόγραμμα τρίτου κύκλου σπουδών με συναφές 

με το / τα αιτούμενο / α γνωστικό / α αντικείμενο / α  θέμα διδακτορικής διατριβής και να έχουν 

συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος ως υποψήφιοι διδάκτορες 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 466 του ν.4957/2022 οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι που θα επιλεγούν με 
την παρούσα προκήρυξη για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του εαρινού εξαμήνου του  
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ισχύουν έως τη λήξη τους. Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι και το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής διατηρούν το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασής τους έως τη συμπλήρωση τριών (3) 
ακαδημαϊκών ετών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον παρόντα όρο της προκήρυξης. 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά 

αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προγράμματος  

προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, όπως 

αυτές θα διαμορφωθούν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και τους διαθέσιμους 

πόρους. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας και για τα δύο (2) 

προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη 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. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

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 

https://assoc.applications.uniwa.gr/
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τους ως αρχεία μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη», αυτά δεν θα είναι ορατά και δεν 
θα αξιολογηθούν. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 
Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Ιδρύματος που θα είναι 
προσβάσιμη στον προαναφερόμενο σύνδεσμο: https://assoc.applications.uniwa.gr/) τα ακόλουθα: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα επιλέξει το / τα γνωστικό / α αντικείμενο / α που επιθυμεί να θέσει 
υποψηφιότητα. 
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών που έχουν καταγραφεί και αναρτηθεί στο πεδίο 
«Εκπαίδευση – Σπουδές» του προσωπικού Προφίλ / Λογαριασμού και έχουν επιλεγεί 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, 
3. Αντίγραφα Βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας ή της 
εκπαιδευτικής εμπειρίας που έχουν καταγραφεί στο Βιογραφικό Σημείωμα και αναρτηθεί, αντίστοιχα, στα 
πεδία «Επαγγελματική Εμπειρία» και «Διδακτικό Έργο» και έχουν επιλεγεί μέσω του πεδίου «Επιλογή 
αρχείων προς Επισύναψη».  

Ειδικά για προϋπηρεσία η οποία έχει διανυθεί είτε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είτε στα πρώην 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., οι υποψήφιοι δύνανται - στην περίπτωση που δεν έχουν στη διάθεσή 
τους Βεβαίωση προϋπηρεσίας για να την επισυνάψουν με την αίτηση υποψηφιότητας -  να υποβάλλουν 
αίτηση (υπόδειγμα της οποίας θα ευρίσκεται αναρτημένο μαζί με την παρούσα προκήρυξη στην 
ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/), προς την Εισηγητική 
Επιτροπή αιτούμενοι να αναζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΑ.Δ.Α. (Τμήμα Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & 
Λοιπού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού) οι βεβαιώσεις για την πιστοποίηση του αναφερόμενου στο 
Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδευτικού Έργου στα ως άνω Ιδρύματα. Η συγκεκριμένη αίτηση θα υπογραφεί 
είτε ψηφιακά είτε με φυσική υπογραφή  και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια 
Αρχή και θα μεταφορτωθεί ως αρχείο στο πεδίο “Συμπλήρωση του βιογραφικού μου”, στην επιλογή 
“Προσωπικά Ενδιαφέροντα”  του προσωπικού Προφίλ / Λογαριασμού και θα επιλεγεί μέσω του πεδίου 
«Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη», για την αίτηση υποψηφιότητας που θα υποβληθεί, ώστε να είναι 
ορατή από την εισηγητική επιτροπή του προαναφερόμενου ακαδημαϊκού τμήματος.    
4. Βεβαίωση (προκειμένου για υποψήφιους διδάκτορες) με την οποία θα πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, το 
θέμα της διδακτορικής διατριβής και το χρονικό διάστημα που έχει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα 
που θα έχει καταγραφεί στο Βιογραφικό Σημείωμα και αναρτηθεί στο πεδίο «Εκπαίδευση – Σπουδές» του 
προσωπικού Προφίλ / Λογαριασμού και έχει επιλεγεί μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη».   
5. Αντίγραφα σχετικών στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών 
Δημοσιεύσεων και αναρτηθεί στα πεδία «Δημοσιεύσεις», «Συγγραφικό Έργο», «Διακρίσεις/Βραβεία», 
«Πιστοποιήσεις» και έχουν επιλεγεί μέσω του πεδίου  «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη»,  
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986  με την οποία οι υποψήφιοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
υποψηφιότητάς τους δηλώνουν: α) αν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή  έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές β) ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια και γ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από ποινική 
καταδίκη και ότι δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική), κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 του ν. 3528/2007. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 δύναται να συμπληρωθεί είτε 
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 σε έντυπη μορφή και θα θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής 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’). Σε κάθε περίπτωση εν συνεχεία θα μεταφορτωθεί ως αρχείο στο πεδίο 
“Συμπλήρωση του βιογραφικού μου”, στην επιλογή “Προσωπικά Ενδιαφέροντα”  του προσωπικού Προφίλ / 
Λογαριασμού και θα επιλεγεί μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη».  
7. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα που θα ευρίσκεται αναρτημένο μαζί με την 
παρούσα προκήρυξη στην ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/), στο 
οποίο ο υποψήφιος θα δηλώνει την απασχόλησή του καθώς το εβδομαδιαίο ωράριο που δύναται να διαθέσει 
σε περίπτωση πρόσληψής του ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση θα 

https://assoc.applications.uniwa.gr/
https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/
https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
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υπογραφεί είτε ψηφιακά είτε σε έντυπη μορφή και θα θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής 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’) και θα μεταφορτωθεί ως αρχείο στο πεδίο “Συμπλήρωση του βιογραφικού μου”, στην 
επιλογή “Προσωπικά Ενδιαφέροντα”  του προσωπικού Προφίλ / Λογαριασμού και θα επιλεγεί μέσω του 
πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη».  
8. Βιογραφικό σημείωμα, 
9. Αντίγραφο περίληψης της διδακτορικής διατριβής, 
10. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων, 
11. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
 
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. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
Α) Η μεταφόρτωση αρχείων που αφορούν στα ως άνω με στοιχεία 9, 10 & 11 υποβλητέα δικαιολογητικά 
(Αντίγραφο Περίληψης της Διδακτορικής Διατριβής, Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων, 
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου) προσωρινά στην παρούσα προκήρυξη μπορούν 
να μεταφορτώνονται στα εξής πεδία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων 
https://assoc.applications.uniwa.gr: 
 
Α) Αντίγραφο περίληψης της διδακτορικής διατριβής & Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων, 
στο πεδίο «Άλλες Γνώσεις» & 
Β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, στο πεδίο “Συμπλήρωση του βιογραφικού 
μου”, στην επιλογή “Προσωπικά Ενδιαφέροντα” .  
 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα ως άνω μεταφορτωμένα αρχεία 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 ληφθούν υπόψη. 
 
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 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 
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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.   

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 αποκλειστικής προθεσμίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ».  

Η συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας δεν απαιτείται να υπογραφεί, διότι θα υποβληθεί μέσω της 
προαναφερόμενης Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Ιδρύματος.   

Με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα χορηγείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή 
του Ιδρύματος αριθμός πρωτοκόλλου για την υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας. 

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 την οικεία εισηγητική επιτροπή του Τμήματος Εργοθεραπείας και αφορούν σε δικαιολογητικά που 
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Με την αρ. 08/16-06-2022 (θέμα 11ο – Α «Διαδικασία Αξιολόγησης»)  πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ: 92Δ546Μ9ΞΗ-Μ22, έχει ορισθεί η διαδικασία αξιολόγησης (Κριτήρια Αξιολόγησης – 
Μοριοδότηση Κριτηρίων) των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση με βάση την παρούσα συμπληρωματική 
προκήρυξη, προκειμένου να προσληφθούν ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.  

Ειδικά για την παρούσα συμπληρωματική προκήρυξη με βάση την ως άνω πράξη της Συγκλήτου του ιδρύματος 
ορίζονται:    

A) ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Β’ & Δ’ (ανάλογα με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο) ως «Κριτήριο 
Επιλεξιμότητας» για την πρόσληψη των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, το οποίο αποφασίσθηκε για τα 
ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Εργοθεραπείας με βάση την με αριθ. 05/03-02-2023 (Θέμα 
4ο) σχετική απόφαση της Συνέλευσης του προαναφερόμενου τμήματος και περιλαμβάνονται στην στήλη 
«ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» &    

B) Με την ως άνω πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουν ορισθεί για κάθε γνωστικό 
αντικείμενο τα ακόλουθα  τέσσερα κριτήρια: 

Ι) Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο (Κ1) 
ΙΙ) Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα (Κ2) 
ΙΙΙ) Εκπαιδευτική Εμπειρία σε ΑΕΙ  (Κ3) 
ΙV) Επαγγελματική/Κλινική Εμπειρία  (Κ4). 
Για την μοριοδότηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω τέσσερα (4) κριτήρια για τα επιλεγμένα 
για την παρούσα συμπληρωματική προκήρυξη Κριτήρια Επιλεξιμότητας («ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β» ή «ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ»). 

Σε κάθε κριτήριο (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4) με την με αριθ. 10/15-02-2023 (Θέμα 1ο) απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Εργοθεραπείας, έχει καθορισθεί η ακριβής τιμή βαρύτητάς του για όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
που υπάρχουν στην παρούσα προκήρυξη (ώστε το άθροισμα των ακριβών τιμών βαρύτητας των κριτηρίων 
να είναι η μονάδα «1») με βάση τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Α/Α Κριτήριο Ακριβής Τιμή Βαρύτητας (Wi)  

1 Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο (Κ1) 0,40   

2 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα (Κ2) 0,30  

https://assoc.applications.uniwa.gr/
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3 Εκπαιδευτική Εμπειρία σε ΑΕΙ  (Κ3)  0,20   

4 Επαγγελματική/Κλινική Εμπειρία  (Κ4)  0,10   

Η Σταθμισμένη Συνολική Βαθμολογία προκύπτει από τον παρακάτω τύπο όπου Wi είναι η βαρύτητα του 
κριτηρίου i και Ki τα Μόρια του υποψήφιου στο κριτήριο i, όπου i=1, 2, 3, 4. 

𝛣 =  ∑ 𝑊𝑖𝐾𝑖 = 𝑊1𝐾1 + 𝑊2𝐾2 + 𝑊3𝐾3 + 𝑊4𝐾4

4

𝜄=1

 

 
Με βάση τη σταθμισμένη συνολική βαθμολογία καταχωρίζονται όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι ΑΥ κατά 
φθίνουσα σειρά σε πίνακες ανά γνωστικό αντικείμενο. 
Στην περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων τότε η τελική κατάταξη μεταξύ των ισοβαθμούντων θα 
προκύψει σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 
Α) Θα κατατάσσεται σε καλύτερη θέση ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
αναγνωρισμένου κύρους. 
Β) Αν οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι έχουν τον ίδιο αριθμό δημοσιεύσεων σε περιοδικά αναγνωρισμένου 
κύρους τότε θα εξετάζεται ο αριθμός των συνολικών δημοσιεύσεων και θα κατατάσσεται σε καλύτερη θέση 
ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών δημοσιεύσεων. 
Γ) Αν οι ισοβαθμούντες συμπίπτουν στα παραπάνω δύο κριτήρια τότε θα εξετάζεται ομοίως και με την 
παρακάτω σειρά προτεραιότητας η συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα, η Επαγγελματική Εμπειρία και η 
Εκπαιδευτική Εμπειρία. 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ: 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που 
απομένει για την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, εντός τριών (3) ημερών 
από την ημερομηνία αναρτήσεως της εισηγητικής έκθεσης, η οποία θα αναφέρεται στην αξιολογική κατάταξή 
τους στα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία έχουν δηλώσει υποψηφιότητα με βάση την παρούσα 
συμπληρωματική προκήρυξη μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην 
ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση του Τμήματος Εργοθεραπείας, όπως έχει καταχωρηθεί στην παρακάτω 
παράγραφο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ».  

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4957/2022 για τους επιλεγέντες με την παρούσα συμπληρωματική 
προκήρυξη Ακαδημαϊκούς Υπότροφους, οι οποίοι είναι υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός 
οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί 
της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι 
εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη 
άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 
Οι δημόσιοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης 
της υπηρεσίας τους, αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το 
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Τμήμα  Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού) προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό έργο, β) το ακριβές 
αντικείμενο, γ) η χρονική διάρκεια και δ) οι ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη 
ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. 
κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.  
 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 135557/Ζ1/01-11-2022 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης: 
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Α) Το άρθρο 127 του ν.4957/2022 τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περίπτωση ανάληψης καθηκόντων που αφορούν στην 
εκτέλεση διδακτικού έργου, με βάση την παρούσα προκήρυξη & 
Β) Η υποχρέωση ενημέρωσης και γνωστοποίησης των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 127 του ν.4957/2022 
προς τον φορέα που υπηρετεί ο υπάλληλος θα πρέπει να λάβει χώρα πριν την ανάληψη της σχετικής 
δραστηριότητας και την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, με βάση την παρούσα προκήρυξη. 
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 

Η παρούσα συμπληρωματική προκήρυξη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον διαδικτυακό ιστότοπο 
του Ιδρύματος και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-
theseon/  και θα κοινοποιηθεί  σε όλα τα Α.Ε.Ι. Επίσης, περίληψή της, θα δημοσιευθεί δύο (2) φορές σε τρεις 
(3) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Για την πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων στην 
ηλεκτρονική διαδρομή https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/  θα αναρτηθεί και σχετική 
ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής καθώς και η 
καταληκτική ώρα υποβολής (που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη στην παράγραφο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ»), για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για την παρούσα συμπληρωματική 
προκήρυξη. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την παρούσα συμπληρωματική προκήρυξη, 
οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως καταγράφονται στις ως άνω παραγράφους 
«ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες λόγω του μικρού 
χρονικού διαστήματος που απομένει για την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-
2023, γνωστικά αντικείμενα του οποίου εξαμήνου προκηρύσσονται με την παρούσα συμπληρωματική 
προκήρυξη, αρχομένης από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας (δεύτερης) δημοσίευσης 
περίληψης της παρούσας συμπληρωματικής προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Η δημοσίευση αυτή θα αφορά 
σε τρεις (3) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Ως καταληκτική ώρα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας 
ορίζεται στις 23:59’:59’’ της ημερομηνίας λήξης. Ως προς την οριζόμενη καταληκτική ώρα υποβολής 
(23:59’59’’) 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. 

Η Γραμματεία του Τμήματος Εργοθεραπείας δεν έχει αρμοδιότητα για ερωτήματα ή απορίες 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/ και για την 
οποία διαδικασία έχει δημιουργηθεί «Σύντομο Εγχειρίδιο Χρήσης», το οποίο είναι προσβάσιμο στους 
υποψηφίους.  

Οι υποψήφιοι δύνανται να επικοινωνούν σχετικά με την παρούσα συμπληρωματική προκήρυξη με το 
Τμήμα Εργοθεραπείας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για θέματα που αφορούν στα 
προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:  

 
 
 
 
 
 

https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/
https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/
https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/
https://assoc.applications.uniwa.gr/
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Γραμματεία Τμήματος Εργοθεραπείας (Πανεπιστημιούπολη Άλσους 
Αιγάλεω) - Αγίου Σπυρίδωνα, 12243, Αιγάλεω  

ergothe@uniwa.gr 

 
 
  

       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  
 
 
 
 

                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ 
        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Δ/νση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων / Τμ. Πρυτανείας 
2. Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 
3. Σ.Ε.Υ.Π. / Τμήμα Εργοθεραπείας 
4. Δ/νση Διοικητικού / Τμ. Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & Λοιπού Προσωπικού 
5. Δ/νση Οικονομικού / Τμ. Μισθοδοσίας Δ.Π. & Λοιπού Προσωπικού 
6. Δ/νση Υποστήριξης Σπουδών / Τμ. Προπτυχιακών Σπουδών  
7. Δ/νση Διεθνών & Δημ. Σχέσεων / Τμ. Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων  

mailto:ergothe@uniwa.gr
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