
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 56743 
   Διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων και Επιλογής 

Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-

πικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-

ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 10 του 

άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Αφού  έλαβε υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 

«Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195) και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 
29, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 του 
άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως το άρθρο 13.

4. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

5. Την υπ’αρ. 125788/Ζ1/6-8-2019 διαπιστωτική πράξη 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με 
το: «Διορισμό Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564).

6. Την υπ’ αρ. 43283/9-9-2019 πράξη «Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

7. Την υπ’ αρ. 48589/30-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Καθορι-
σμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτή-
των των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής» (Β΄ 3803), καθώς και τη διόρθωση 
σφάλματος αυτής (Β΄ 4064).

8. Την υπ’ αρ. 49968/3-10-2019 πράξη «Ανασυγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερ-
νητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις» 
(Α΄ 112) και την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του 
ν. 4210/2013 (Α΄ 254).

10. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 142) και ιδίως την 
παρ. 3 του άρθρου 18.

11. Το π.δ. 117/2002 «Βαθμολογική Κατάσταση και 
Εξέλιξη των Μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 99).

12. Το π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική Κατάσταση και 
Εξέλιξη των Μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 99).

13. Το π.δ. 147/2009 «Προϋποθέσεις και Διαδικασία 
Πλήρωσης των Θέσεων, Χορήγησης Εκπαιδευτικών 
Αδειών και Μετάταξης των Μελών του Ειδικού και Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των 
Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» (Α΄ 189).

14. Την υπ’ αρ. 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ 
4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Οδηγίες σχετικά με την υλοποί-
ηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 
και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 ’’Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις’’ (Α΄ 83) που αφορούν στις 
Κατηγορίες Προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».

15. Το γεγονός ότι, δεν έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το άρ-
θρο 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17. Την ανάγκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
για τον καθορισμό διαδικασίας Προκήρυξης θέσεων και 
επιλογής μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος σύμφωνα με την παρ. 10
του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευ-
να και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

18. Την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής.

19. Την πράξη 11/16-7-2020 (θέμα 11ο) της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την 
«Διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων και Επιλογής Με-
λών 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» σύμ-
φωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»» (Α΄ 83), 
αποφασίζει:

τη ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων προκήρυξης 
θέσεων και διαδικασίας επιλογής μελών των κατηγοριών 
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π,) και Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), έως τη 
δημοσίευση του Οργανισμού του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προκήρυξη - Δικαιολογητικά

1. Η πλήρωση θέσεων των κατηγοριών Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) γίνεται με ανοι-
χτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης. Με 
Πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής 
ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα 
στην οποία ανήκει η θέση, μετά από εισήγηση της Γενι-
κής Συνέλευσης του Τομέα, εφόσον υφίστανται Τομείς 
στα Τμήματα και το αντικείμενο της θέσης εντάσσεται σε 
ορισμένο Τομέα, εκδίδεται η προκήρυξη της αντίστοιχης 
θέσης. Η εισήγηση και η απόφαση για την προκήρυξη 
της θέσης πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες ως 
προς την αναγκαιότητά της, την κατηγορία, το γνωστικό 
αντικείμενο και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται.

2. Με την προκήρυξη καθορίζονται:
α) Η κατηγορία προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.), 

η εισαγωγική κατά κατηγορία (Π.Ε. ή Τ.Ε.) βαθμίδα δι-
ορισμού, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π., η περιγραφή της προκηρυσσόμενης θέσης και 
η ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει η προκηρυσ-
σόμενη θέση.

β) Τα τυπικά προσόντα που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις απαιτούνται για την κατάληψη της προκη-
ρυσσόμενης θέσης, τα δικαιολογητικά που απαιτείται 
να υποβληθούν από τους υποψηφίους, η αποκλειστική 
προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων 
και δικαιολογητικών, ο τρόπος και η διαδικασία πλήρω-

σης της θέσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται 
απαραίτητη για την πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων. 
Τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. καθορίζονται στις παρ. 1γ, 2γ και 3γ 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και το Ίδρυμα την ανακοινώνει με έγγρα-
φο στον ημερήσιο τύπο. Η ανακοίνωση γίνεται σε τρεις 
(3) εφημερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας, κοινοποιεί-
ται σε όλα τα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας 
καθώς και σε συναφείς με το αντικείμενο της θέσης 
επιστημονικούς φορείς, και αναρτάται στους δικτυα-
κούς τόπους της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας και του 
Ιδρύματος.

4. Οι αιτήσεις και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στη γραμματεία της αρμόδιας ακαδη-
μαϊκής μονάδας από τους ενδιαφερόμενους, επί ποινή 
απαραδέκτου της υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τε-
λευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.

5. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά υποβαλλό-
μενα μαζί με την αίτηση είναι:

α) Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων 
σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των 
τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να 
υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

β) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συ-
νοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων 
καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο 
ή δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιου έρ-
γου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα 
σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης.

γ) Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει) 
και της διδακτορικής διατριβής για τις θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Ε.Π., αντίστοιχα, τα οποία υποβάλλονται σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην παρ. 5.

δ) Άλλα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται στην προ-
κήρυξη ως απαραιτήτως συνυποβαλλόμενα με την αί-
τηση.

6. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει όλα τα συνημμένα 
έγγραφα και δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει 
να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα 
σε ειδικό φάκελο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέ-
πει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις. Αντί-
γραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής 
εργασίας, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών ή τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο 
ή δημοσιεύσεις, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή 
(CD ή άλλο μέσο αποθήκευσης) και σε ένα αντίτυπο σε 
έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία 
της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας.

7. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας, επιτρέπεται έως την τελευταία ημερο-
μηνία υποβολής αιτήσεων. Μετά την λήξη της ως άνω 
προθεσμίας, συμπλήρωση δικαιολογητικών γίνεται μόνο 
αν πρόκειται για διασαφηνιστηκά στοιχεία που ζητήθη-
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καν συμπληρωματικά από την οικεία Εισηγητική Επιτρο-
πή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα.

8. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η γραμ-
ματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία 
υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, καταγράφει σε σχετικό πίνακα 
κατά αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υπο-
ψηφίων και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους 
όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές αιτήσεις των 
υποψηφίων και το διαβιβάζει μαζί με τον φάκελο κάθε 
υποψηφίου στην Εισηγητική Επιτροπή του άρθρου 2.

Άρθρο 2
Εισηγητική Επιτροπή

1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, 
συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ανά-
λογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία προκηρύ-
χτηκε η θέση, τριμελής Εισηγητική Επιτροπή, η οποία 
αποτελείται: α) από τον Διευθυντή Τομέα ή τον Πρόεδρο 
του Τμήματος, εφόσον δεν υπάρχουν Τομείς, ή τον Κο-
σμήτορα ή τον Πρύτανη, β) από έναν μέλος Δ.Ε.Π. του 
ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό 
της προκηρυχθείσας θέσης και γ) από ένα μέλος της αντί-
στοιχης κατηγορίας προσωπικού, το οποίο ανήκει στην 
ακαδημαϊκή μονάδα που προκήρυξε τη θέση και είναι 
του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με 
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης υποδεικνυόμενο από 
το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο, εφόσον υπάρχει. 
Αν δεν υπηρετεί τέτοιο μέλος στην οικεία ακαδημαϊκή 
μονάδα τότε η Επιτροπή συμπληρώνεται με μέλος της 
ίδιας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονά-
δας του Ιδρύματος, με ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικεί-
μενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, υποδεικνυό-
μενο από το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο, εφόσον 
υπάρχει. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου μέλους στο 
Ίδρυμα η Επιτροπή συμπληρώνεται από μέλος της ίδιας 
κατηγορίας άλλου Ιδρύματος με το ίδιο ή συγγενές γνω-
στικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. 
Στην περίπτωση αυτή ο ορισμός του εκπροσώπου της 
αντίστοιχης κατηγορίας γίνεται εντός δέκα (10) ημερών 
από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο οικείο 
Ίδρυμα με υπόδειξη της ακαδημαϊκής μονάδας στην 
οποία ανήκει και πάντως όχι αργότερα από την προθε-
σμία των τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που δεν 
είναι δυνατόν να ορισθεί ή δεν ορισθεί εντός τριάντα (30) 
ημερών το μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσω-
πικού, τότε στη συγκρότηση της Επιτροπής μετέχει αντ’ 
αυτού ως τρίτο μέλος, μέλος Δ.Ε.Π., κατά τον τρόπο που 
ορίζεται ανωτέρω, εφόσον ανήκει στο ίδιο ή συγγενέ-
στερο αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης.

2. Η ανωτέρω Εισηγητική Επιτροπή μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τον ορισμό 
της υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο γραπτή εισηγητική 
έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται:

α) Πίνακας των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, στον 
οποίο καταγράφονται τα τυπικά τους προσόντα. Η Επι-
τροπή εισηγείται τον αποκλεισμό από την κρίση όσων 

δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις, που 
προβλέπονται για την προκηρυχθείσα θέση.

β) Αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των υποψη-
φίων με βάση την ουσιαστική κρίση της Επιτροπής για το 
βαθμό ανταπόκρισης τους στα κατά νόμο απαιτούμενα 
προσόντα, καθώς και στους όρους της προκήρυξη.

γ) Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν 
τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις. Για την αξιολογι-
κή κατάταξη συνεκτιμάται, αναλόγως της θέσης, η εξειδί-
κευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που αποδεικνύεται 
είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφω-
ση ή από επαγγελματική, ερευνητική ή διδακτική πείρα 
ή από συνδυασμό αυτών.

3. Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση επιδίδεται και στους 
υποψηφίους δια της οικείας γραμματείας της ακαδημα-
ϊκής μονάδας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερο-
μηνία υποβολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί προσωπικών δεδομένων. Οι υποψήφιοι μπορούν να 
υποβάλουν σχετικό υπόμνημα προς το αρμόδιο όργανο 
που αποφάσισε την προκήρυξη της θέσης, εντός πέντε 
(5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της.

4. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες για την υπο-
βολή τόσο της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της ανω-
τέρω επιτροπής όσο και των σχετικών υπομνημάτων 
των υποψηφίων, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτά.

Άρθρο 3
Διαδικασία Επιλογής

1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) 
ημερών από την υποβολή της γραπτής εισηγητικής έκ-
θεσης της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής ή μετά την 
άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας της παρ. 2 
του άρθρου 2, συνέρχεται το αρμόδιο όργανο για να 
αποφασίσει για την επιλογή του υποψηφίου, το οποίο 
ανάλογα με τη μονάδα που προκήρυξε τη θέση είναι 
η Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της 
Σχολής ή η Σύγκλητος του Ιδρύματος, ύστερα από πρό-
σκληση του Προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα 
της Σχολής ή του Πρύτανη αντίστοιχα.

Στο όργανο αυτό συμμετέχουν τα κατά περίπτωση 
προβλεπόμενα για τη νόμιμη συγκρότηση του μέλη, 
καθώς και τρία μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας προ-
σωπικού του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντι-
κειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, τα οποία 
υπηρετούν στη μονάδα αυτή. Τα τρία αυτά μέλη στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται και το μέλος που συμμετείχε 
στην Εισηγητική Επιτροπή, ορίζονται με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα υπη-
ρετούν λιγότερα από τρία μέλη, ο αριθμός των μελών 
του αρμόδιου για την πλήρωση της θέσης συλλογικού 
οργάνου, συμπληρώνεται με μέλη του ιδίου κλάδου και 
του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με 
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, από άλλη ακαδημαϊκή 
μονάδα του ιδρύματος με το ίδιο ή συγγενές γνωστικό 
αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Αν δεν 
υπάρχουν δεν γίνεται συμπλήρωση.

Ως μέλη της Επιτροπής δεν ορίζονται σύζυγοι των 
υποψηφίων ή συγγενείς τους μέχρι και του τέταρτου 
βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Ως γραμματέας της 
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Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γραμματείας της οι-
κείας μονάδας.

2. Το ως άνω αρμόδιο όργανο, προκειμένου να προβεί 
σε ουσιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνει 
υπόψη του όλα τα στοιχεία των φακέλων τους, τη γραπτή 
εισηγητική έκθεση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, 
καθώς και τα υπομνήματα που τυχόν υποβλήθηκαν από 
τους υποψηφίους. Διαπιστώνει ποιοι από αυτούς έχουν 
τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις που προβλέπο-
νται για την προκηρυχθείσα θέση, αποκλείει από την κρί-
ση όσους δεν κατέχουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα 
και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολογική κρίση όλων 
των λοιπών υποψηφίων. Με απόφαση του ιδίου οργάνου, 
είναι δυνατή η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνεδρί-
αση, προκειμένου να αναπτύξουν προφορικά τις σχετικές 
απόψεις τους και να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις 
των μελών του οργάνου. Οι υποψήφιοι σε κάθε περίπτω-
ση αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.

3. α) Για την επιλογή ενός υποψηφίου απαιτείται η από-
λυτη υπέρ αυτού πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
συνεδριάζοντος οργάνου.

β) Στην περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους 
δεν συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία, τότε επαναλαμ-
βάνεται η ψηφοφορία για την επιλογή ενός εκ των δύο 
υποψηφίων που πλειοψήφησαν κατά την προηγούμενη 
ψηφοφορία.

γ) Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του προεδρεύοντος του οικείου οργάνου.

δ) Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν προσμετρούνται 
στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι έδωσαν λευκή 
ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται 
στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία 
επίπτωση σε θέματα απαρτίας.

4) Οι εργασίες του αρμόδιου για την επιλογή οργάνου, 
ολοκληρώνονται με την σύνταξη σχετικού πρακτικού, το 
οποίο υποβάλλεται μαζί με το φάκελο της υπό πλήρωσης 
θέσης στον Πρύτανη του Ιδρύματος εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 4
Διορισμός

1. Ο υποψήφιος που τελικά επιλέγεται για την προκη-
ρυχθείσα θέση, διορίζεται με σχετική Πράξη του Πρύτα-
νη, που εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από 
την υποβολή του σχετικού πρακτικού και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στο χρονικό αυτό διάστημα, ήτοι σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση του πρα-
κτικού και του φακέλου από το αρμόδιο όργανο, ο 
Πρύτανης ασκεί έλεγχο νομιμότητας, με δικαίωμα του 
Πρύτανη να αναπέμψει το φάκελο μία (1) μόνο φορά. 
Αν για δεύτερη φορά κρίνει τη διαδικασία μη νόμιμη, 
παραπέμπει το φάκελο για έλεγχο νομιμότητας, στον 
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο με-
ταβιβάζεται στην περίπτωση αυτή και η αρμοδιότητα 
για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. 

Η μη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ή η μη 
αναπομπή μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφί-
ου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Πρύτανη. 
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ελέγχει, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από 
την παραλαβή του φακέλου, τη νομιμότητα οποιασδή-
ποτε από τις ανωτέρω πράξεις είτε αυτεπαγγέλτως είτε 
ύστερα από υποβολή ένστασης, που κατατίθεται μέσα 
σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών που ξεκινά από την 
επομένη της λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας άσκη-
σης ελέγχου νομιμότητας από τον Πρύτανη.

3. Η σχετική πράξη διορισμού κοινοποιείται στον υπο-
ψήφιο, ο οποίος οφείλει να αναλάβει καθήκοντα μέσα 
σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της Πράξης. Παρά-
ταση της προθεσμίας έως έξι (6) μήνες είναι δυνατή με 
απόφαση του Πρύτανη για εξαιρετικούς λόγους.

4. Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό 
του ή ανακληθεί η Πράξη Διορισμού του ή συντρέχει 
αντικειμενικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύ-
τερος καταλληλότερος υποψήφιος, εφόσον υπάρχει. 
Αν και ο δεύτερος υποψήφιος δεν αποδεχθεί το διορισμό 
του ή ανακληθεί η Πράξη Διορισμού του ή συντρέχει 
αντικειμενικό κώλυμα διορισμού του, τότε γίνεται επα-
ναπροκήρυξη πλήρωσης της θέσης.

Άρθρο 5
Επαναπροκήρυξη Πλήρωσης της Θέσης.

1. Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσας είναι δυνατή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις μετά από σχετική 
προκήρυξη.

β) Αν αιτιολογημένα κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία 
επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη της προκηρυχθεί-
σας θέσης.

γ) Αν ο υποψήφιος που επελέγη, μετά το διορισμό του 
δεν ανέλαβε υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή υπέβαλε 
στο Ίδρυμα δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη 
αποδοχής του διορισμού του στη θέση για την οποία 
επελέγη, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 4.

2. Η ως άνω επαναπροκήρυξη γίνεται εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τον χρόνο κατά 
τον οποίο διαπιστώνεται η συνδρομή μιας εκ των προϋ-
ποθέσεων α΄, β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου 
και εφόσον σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διατηρεί-
ται η σχετική πίστωση, είναι δε δυνατή η επαναπροκήρυ-
ξη της θέσης και σε διαφορετική Κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ) ή 
σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, εφόσον πρόκειται 
για την κατηγορία μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 7 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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