
 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  
 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

                              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/27-11-2018 

Απόσπασμα Πρακτικού 
 

 

Στο Αιγάλεω, σήμερα 27-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιούπολης 1, του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής (Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω) προσήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα 

παρακάτω μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με τις με αριθμ. α.                     

38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση Συγκρότησης και                        

β. 163494/Ζ1/2-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 577/9-10-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Τροποποίησης αυτής του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσια του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ.               

38/2-03-2018, τ. Α΄) μετά τη με αριθμ. πρωτ. 13567/23-11-2018 Πρόσκληση του Προέδρου της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής : 
 

1. Κωνσταντίνος Μουτζούρης Πρόεδρος 

2. Δήμος Τριάντης Καθηγητής, Αντιπρόεδρος 
 

3. Βασιλική Αργυροπούλου Καθηγήτρια, Μέλος 
 

4. Σάββας Βασιλειάδης Καθηγητής, Μέλος 
 
 

5. Μαρία Βενετίκου Καθηγήτρια, Μέλος 
 
 

6. Αντώνιος Κυπάρος Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος 
 

7. Αντώνιος Μωυσίδης Ομότιμος Καθηγητής, Μέλος  

8. Κλεομένης Οικονόμου Ομότιμος Καθηγητής, Μέλος 

9. Γραμματή Πάντζιου Καθηγήτρια, Μέλος 

10. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος Καθηγητής, Μέλος 

11. Ελένη Τουρνά Καθηγήτρια, Μέλος 

12. Δημήτριος Τσελές Καθηγητής, Μέλος 
 

Απουσίαζαν τα μέλη κ. κ.  Ιωάννης Ευδοκιμίδης Καθηγητής,  Αριστοτέλης Τύμπας Καθηγητής 

και Κωστής Χατζημιχάλης Καθηγητής. 

 

Στη συζήτηση του θέματος μετέχει η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού, κα. Ιωάννα 

Ψύχα. 
 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά Ρηγάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης 

Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων. 
 

Στη συνεδρίαση μετέχει και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

...................................................................................................................................................... 

Θ έ μ α  40ο : «Κριτήρια και Διαδικασίες για την Απονομή του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή 

και Λοιπών Τιμητικών Διακρίσεων του Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής - Εισήγηση 

Επιτροπής». 

....................................................................................................................................................... 

 

./.. 
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Σελίδα   2 της Πράξης  26/27-11-2018  της Διοικούσας Επιτροπής 
 

 

Θ Ε Μ Α  4 0 ο  

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της: 
 

1. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018,                                 

τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και 

Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις». 

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) : «Σύσταση – 

Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του 

Ιδρύματος». 

5. Τη με αριθμ. 163494/Ζ1/2-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 577/9-10-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) : «Τροποποίηση 

της αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Σύσταση-Συγκρότηση-

Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός 

των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος» (Υ.Ο.Δ.Δ.117). 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-09-2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ : «Ζητήματα Οργάνων 

Διοίκησης των Α.Ε.Ι., Μετά τη Δημοσίευση του Ν. 4485/2017 (114/Α΄)» και συγκεκριμένα 

την παρ. Β4.  

7. Την Πράξη 20/2-10-2018 (Θέμα 55ο) της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, σχετικά με τη : «Σύσταση Επιτροπής για την Υποβολή Εισήγησης για τις 

Διαδικασίες και  τα Κριτήρια Απονομής του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή, Καθώς και 

Λοιπών Τιμητικών Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

8. Τη γραπτή Εισήγηση που υπέβαλε στον κ. Δήμο Τριάντη Καθηγητή και Αντιπρόεδρο της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η Επιτροπή για την υποβολή 

Εισήγησης για τις διαδικασίες και τα κριτήρια απονομής του τίτλου του Ομότιμου 

Καθηγητή, καθώς και Λοιπών Τιμητικών Διακρίσεων του Ιδρύματος. 

9. Την ανάγκη αναγνώρισης της προσφοράς των αφυπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

10. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου, κατόπιν εντολής του Προέδρου της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 

 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,  

 

 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

 

 

 

να ε γ κ ρ ί ν ε ι τις ακόλουθες διαδικασίες και τα κριτήρια για την απονομής του τίτλου του 

Ομότιμου Καθηγητή, καθώς και των λοιπών τιμητικών διακρίσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής :   

 

 

 

 

 

 

./.. 

ΑΔΑ: 699Ε46Μ9ΞΗ-ΧΗ0



Σελίδα   3 της Πράξης  26/27-11-2018  της Διοικούσας Επιτροπής 

 

Α .   

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (EMERITUS PROFESSOR)  

 

Η απόδοση του τίτλου του/της Ομότιμου/ης Καθηγητή/τριας είναι μια ξεχωριστή ακαδημαϊκή 

διαδικασία με στόχο να τιμήσει διατελέσαντες Καθηγητές/τριες Τμημάτων, οι οποίοι/ες κατά τη 

διάρκεια της σταδιοδρομίας τους άφησαν έντονο επιστημονικό, διδακτικό και ερευνητικό ίχνος, 

αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με εξαιρετική προσφορά προς το Τμήμα, τη 

Σχολή, το Πανεπιστήμιο, την Επιστήμη και την κοινωνία γενικότερα.  Σκοπός του τίτλου, πέραν 

της αναγνώρισης, είναι να δοθεί επίσης η δυνατότητα στον αποχωρούντα να συνεχίσει την 

ερευνητική ή διδακτική του δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο και την προσφορά της εμπειρίας 

και των γνώσεων του στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία, καθώς 

επίσης να συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων του Πανεπιστημίου από το οποίο 

προέρχεται. 

 

Προϋποθέσεις :  

 

 Ως γενικές προϋποθέσεις για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή σε έναν 

προτεινόμενο που έχει εξέλθει της υπηρεσίας στη βαθμίδα του Καθηγητή θεωρούνται τα 

ακόλουθα :  

- ο προτεινόμενος να έχει επιτελέσει μια εξαιρετικά ευδόκιμη θητεία στο Τμήμα στο οποίο 

άνηκε και αφορά την προσωπική του συμβολή στο επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο, 

η οποία υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις,  

- ήταν υπόδειγμα ήθους και άψογος στις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις και 

- δεν είχε αποδεδειγμένα εμπλακεί σε ατασθαλίες ή ενέργειες που δεν συνάδουν με την 

ιδιότητα του ακαδημαϊκού δασκάλου.  

 

Απαραίτητη και στοιχειώδης προϋπόθεση για να απονεμηθεί ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή 

του Τμήματος σε μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή που αποχωρεί  από την υπηρεσία λόγω 

συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή χρόνου εργασίας μετά από ευδόκιμη θητεία, ή λόγω 

ανωτέρας βίας, είναι : είτε να έχει τουλάχιστον δέκα (10) έτη πραγματική υπηρεσία στο Τμήμα 

στη βαθμίδα του Καθηγητή, είτε να έχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη συνολική υπηρεσία στο 

Ίδρυμα από την οποία τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματική υπηρεσία στη βαθμίδα του 

Καθηγητή στο Τμήμα. Στον χρόνο συνολικής υπηρεσίας προσμετρούνται οι διακοπές της 

παρουσίας λόγω ανωτέρας βίας.  

 

Διαδικασίες και Κριτήρια απονομής :  

  

Βασική προϋπόθεση, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου 

Καθηγητή, είναι ο/η προτεινόμενος/η να έχει παραδώσει πρώτα τους χώρους που του/της είχαν 

παραχωρηθεί καθώς και το πάσης φύσεως μη αναλώσιμο υλικό που του/της είχαν χρεωθεί. 

 

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει προταθεί για τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή από 

τουλάχιστον τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το 

οποίο αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης ο/η υποψήφιος/α. Με την πρόταση θα πρέπει 

απαραιτήτως να συνυποβάλλεται επικαιροποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα του/της 

υποψηφίου/ας. 

 

Με δεδομένα τα ανωτέρω, η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτεί Ειδική Τριμελή Επιτροπή 

αποτελούμενη από Καθηγητές (Επιτροπή), η οποία εκτιμά το έργο και την προσφορά του/της 

προτεινόμενου για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή. Στην περίπτωση που στο 

Τμήμα δεν υπάρχουν τρεις (3) τον αριθμό Καθηγητές η Επιτροπή συμπληρώνεται από 

Αναπληρωτές Καθηγητές. Κριτήριο επιλογής των μελών της Επιτροπής αποτελεί η εγγύτητα του 

γνωστικού τους αντικειμένου με αυτό του/της υποψηφίου/ας Ομότιμου Καθηγητή. 

 

./.. 

ΑΔΑ: 699Ε46Μ9ΞΗ-ΧΗ0



Σελίδα   4 της Πράξης  26/27-11-2018  της Διοικούσας Επιτροπής 

 

Η Επιτροπή εκτιμά το έργο και την προσφορά του προτεινόμενου λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιστημονικές και ειδικότερες δραστηριότητές του. Συγκεκριμένα η Επιτροπή καλείται να 

αξιολογήσει τον προτεινόμενο ως προς :  

- την παραγωγή και μετάδοση της γνώσης με την έρευνα και τη διδασκαλία  

- τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών 

αναγκών του τόπου και 

- την προσφορά του στη λειτουργία, αλλά και στην προβολή του Τμήματος, και ευρύτερα 

του Ιδρύματος.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή αξιολογεί τον προτεινόμενο/η για την απονομή του τίτλου του 

Ομότιμου Καθηγητή και εισηγείται την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή, εφόσον, 

στη διάρκεια που υπήρξε μέλος του Τμήματος, έχει διαπρέψει αθροιστικά στα περισσότερα από 

τα ακόλουθα (πεδία) :  

- διδακτικό έργο και αναβάθμιση της διδασκόμενης ύλης 

- ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης 

- επίβλεψη διδακτορικών διατριβών ως επιβλέπων ή μέλος Τριμελούς Επιτροπής   

- συγγραφή ποιοτικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με έμφαση σε αυτά 

υψηλής απήχησης 

- συγγραφή επιστημονικών βιβλίων ή μονογραφιών 

- συμμετοχή ως μέλος της συντακτικής επιτροπής ή ως κριτής άρθρων σε έγκριτα διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά 

- διεθνής αναγνώριση, όπως αυτή τεκμηριώνεται με βάση τις ετεροαναφορές σε έγκριτες 

διεθνείς βάσεις δεδομένων·  

- διεθνείς βραβεύσεις ή εργασίες που έχουν υιοθετηθεί ως συμβολή στην εξέλιξη της 

επιστήμης   

- τεχνολογικό ή καλλιτεχνικό έργο υψηλής αναγνωρισιμότητας 

- επιτυχής απόκτηση επιχορηγήσεων για έρευνα και καθοδήγηση ερευνητικών 

προγραμμάτων  

- συμμετοχή  και εξαιρετική συνεισφορά σε επιστημονικούς συλλόγους 

- διοικητικό έργο στο Τμήμα και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής   

- δραστηριότητες/συνεργασίες που προβάλλουν το Τμήμα  και το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής  

- συνέχεια των ως άνω δραστηριοτήτων στη συνολική θητεία του μέχρι την αποχώρησή 

του.  

 

Τα ανωτέρω κριτήρια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται με τη στενή αριθμητική έννοια αλλά θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται για την αποτίμηση μιας συνολικής εικόνας του υποψηφίου, στα 

πλαίσια μιας ουσιαστικής ακαδημαϊκής συζήτησης, που αρμόζει να γίνεται κατά την εκλογή στα 

αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή διαμορφώνει και υποβάλει πλήρη και τεκμηριωμένη έγγραφη 

Εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για την απονομή ή όχι στον προτεινόμενο του τίτλου του 

Ομότιμου Καθηγητή. Εφόσον η Εισήγηση είναι θετική, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει και 

συνοπτική διατύπωση της συμβολής για την οποία απονέμεται ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή. 

Η διατύπωση θα συγκεφαλαιώνει επιγραμματικά την ιδιαίτερη προσφορά του προτεινόμενου.  

 

Η διαδικασία απαιτεί μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία άνω του 50% των μελών της 

Ολομέλειας της Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκε ο υποψήφιος Ομότιμος Καθηγητής.  

Η θετική Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αποτελεί Εισήγηση προς τη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου για την απονομή του Ομότιμου Καθηγητή στον προτεινόμενο/η. Αν η Σύγκλητος 

αποφασίσει θετικά τότε σε ειδική εκδήλωση παρουσία μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου και 

μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, γνωστοποιεί στον Ομότιμο Καθηγητή την απονομή του τίτλου. 
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Σελίδα   5 της Πράξης  26/27-11-2018  της Διοικούσας Επιτροπής 

 

Δικαιώματα  

  

Οι Ομότιμοι Καθηγητές αναγνωρίζονται τιμητικά ως Καθηγητές του  Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και καλούνται σε όλες τις εκδηλώσεις του, καθώς και στις εκδηλώσεις της οικείας 

Σχολής και Τμήματος, λαμβάνουν δωρεάν τις εκδόσεις του οικείου Τμήματος και Σχολής, 

καθώς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δικαιούνται να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη 

του Ιδρύματος, συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή ζωή με ομιλίες και διαλέξεις και έχουν, εν γένει, 

όλα τα ακαδημαϊκά δικαιώματα που αναγνωρίζονται υπέρ των Καθηγητών των Α.Ε.Ι., οι 

οποίοι εξέρχονται της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά από αίτηση τους και 

αιτιολογημένη Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να παρέχουν διδακτικό έργο 

στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών όχι ανώτερο των πέντε εβδομαδιαίων ωρών.  Για την 

παροχή του έργου αυτού οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή 

αποζημίωσης.  Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να στελεχώνουν τις ερευνητικές ομάδες των  

θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του 

Διευθυντή. Μπορούν να συνεχίσουν να διευθύνουν ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου 

τα οποία άρχισαν πριν τη συνταξιοδότηση τους και γενικά τα οριζόμενα από την ισχύουσα 

νομοθεσία.  Σε περίπτωση κατά την οποία ερευνητικά προγράμματα τα οποία διευθύνονται από 

Ομότιμο Καθηγητή συνεπάγεται απασχόληση προσωπικού ή χρήση χώρων ή εξοπλισμού του 

Πανεπιστημίου απαιτείται έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

Οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν συμμετέχουν σε όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και υποχρεούνται να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες της ακαδημαϊκής 

δεοντολογίας και τις αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./.. 

ΑΔΑ: 699Ε46Μ9ΞΗ-ΧΗ0



Σελίδα   6 της Πράξης  26/27-11-2018  της Διοικούσας Επιτροπής 

 

Β. 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (HONORARY PROFESSOR)  

 

Ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή απονέμεται με Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, ύστερα από Εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία δίδεται με 

πλειοψηφία άνω του 50% του συνόλου των μελών της. Για την απονομή του τίτλου του 

Επίτιμου Καθηγητή, αυτός που λαμβάνει τον τίτλο πρέπει να έχει διατελέσει  Καθηγητής άλλου 

Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε να είναι πρόσωπο, Έλληνας ή αλλοδαπός, που 

διέπρεψε στην επιστήμη, στη τέχνη ή στα γράμματα.  

 

Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα απονέμεται με Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία δίδεται με 

πλειοψηφία άνω του 50% του συνόλου των μελών της. Για την απονομή του τίτλου του 

Επίτιμου Διδάκτορα, αυτός που λαμβάνει τον τίτλο πρέπει να είναι μια εξέχουσα 

προσωπικότητα στο χώρο δραστηριότητας του και να έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στη 

κοινωνία. 

 

Οι τίτλοι του Επίτιμου Καθηγητή και Επίτιμου Διδάκτορα  είναι τιμητικοί και δεν δημιουργούν 

δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία ή τη διοίκηση του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής.  

 

Η απονομή του τιμητικού τίτλου του Επίτιμού Καθηγητή, καθώς και του Επίτιμου Διδάκτορα 

πραγματοποιείται σε ειδική τελετή που ορίζεται από τη Σύγκλητο  του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνση 

Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος.  

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 15:00 μ.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς 

συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

  

 

         ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ 
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