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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πλήρωση μιας (1) θέσης Eιδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π) του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο «Eικαστικές Τέχνες με εξειδίκευση
στο Ξύλο.».
Ο Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (2.3.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις:
τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α’ 132) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της
Ευρωπαικής Ενωσης στα Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ και Δημόσιες Υπηρεσίες του
χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
τις διατάξεις των άρθρων 29, 79, 80 και 81 του Ν. 4009/2011 (Α’ 195) « Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» , όπως ισχύει,
τις διατάξεις του π. δ. 117/2002 (ΦΕΚ Α’ 99) «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των
μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’99).
το Προεδρικό Διάταγμα 123/1984 (ΦΕΚ 39 Α΄) όπως έχει συμπεριληφθεί πλέον στην
παράγραφος β του άρθρου 17 τον Ν. 4009/2011 (Α’ 195).
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την απόφαση εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Γλυπτικής στις 25.2.2021
που πρότεινε την θέση Ε.Τ.Ε.Π στο γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με
εξειδίκευση στο Ξύλο».
την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών
Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 2.3.2021 για την προκήρυξη δύο (2)
κενών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) κατηγορίας ΠΕ
η μία εκ των δύο θέσεων με το γνωστικό αντικείμενο «Eικαστικές Τέχνες με
εξειδίκευση στο Ξύλο»
την απόφαση της Συγκλήτου στις 21.10.2021 που κατένειμε τις δύο (2) κενές θέσεις
Ε.Τ.Ε.Π στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών.
την απόφαση της Κοσμητείας στις 30.10.2020 η οποία λαμβάνοντας υπόψιν την
απόφαση της Συγκλήτου κατένειμε τις δύο (2) κενές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών.
Το υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16.7.2020 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα “Εγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης α/ τεσσάρων
χιλιάδων δέκα πέντε (4015) θέσεων τακτικού προσωπικού, β/ εκατόν σαράντα πέντε
(145) δικηγόρων νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και
γ/ για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν είκοσι τριών (123) ατόμων εποχικού
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Με το ανωτέρω έγγραφο στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών δίνονται τρείς (3) θέσεις Ε.ΔΙ.Π ή Ε.Τ.Ε.Π τις οποίες η
Σύγκλητος με την απόφασή της τις κατένειμε τις δύο (2) κενές θέσεις Ε.Τ.Ε.Π και μια
Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών.

Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83’) «Ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, καθώς και της υπ’ αριθ. 126603/Ζ/29.7.2016
εφαρμοστικής εγκυκλίου (ΑΔΑ :Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ)».

την υπ. αριθ. 250 Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 777/27.2.2021 τεύχος Β’ «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων και επιλογής μελών
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π)
μέχρι την δημοσίευση του Οργανισμού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, σύμφωνα
με την παράγραφο 10 του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις (Α83).
Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) «Ιδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, καθώς και το υπ’ αριθ.
89185/Ζ2/4.6.2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Προκηρύξεις θέσεων μελών Ε.Ε.Π,
Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π».
Το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) όπως αυτός ισχύει
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Αποφασίζει
την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π -Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικούκατηγορίας ΠΕ, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη)

την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Eργαστηριακού Προσωπικού, Ε.Τ.Ε.Π
κατηγορίας ΠΕ, ως εξής:

Aνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Τομέας Γλυπτικής

μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ
με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με εξειδίκευση στο Ξύλο».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών (κα Κατρά Μαρία τηλ. επικοινωνίας 210-3897143 και mail
mkatra@asfa.gr) την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή CD (33 αντίγραφα) ή άλλο μέσο
αποθήκευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο
τύπο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες
μεταφράσεις.
Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:
1.

Αντίγραφο πτυχίου Εικαστικών Τεχνών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή αντίστοιχου και
ισότιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού και τίτλους σπουδών
εξειδίκευσης και προϋπηρεσίας επαγγελματικής και διδακτικής στο γνωστικό
αντικείμενο της προκήρυξης . Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή
ΔΙ.Σ.Α.Ι.Τ.Κ.Τ.Α) ή αντίγραφο αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας.
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2.

Έργα του γνωστικού αντικειμένου της προκήρυξης, στα οποία να
περιλαμβάνεται μεγάλο ποσοστό της τελευταίας πενταετίας. (Tα έργα θα
εκτεθούν στο κτίριο της Σχολής, επί της οδού Πειραιώς 256, σε ημερομηνίες που
θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων)

3.

Βιογραφικό σημείωμα.

4.

Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα έργα, στο οποίο να περιλαμβάνονται
οι τυχόν υπάρχουσες κριτικές σχετικά με τη δραστηριότητα αυτή, κατάλογοι
δημοσιεύσεις κλπ.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3, 4 υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή CD ή
άλλο αποθηκευτικό μέσο, προκειμένου να βρίσκονται στη διάθεση όλων των
μελών της Συνέλευσης .

5.

Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις
α) παθολόγου ή γενικού ιατρού β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α’), μετά
την εκλογή. (Θα προσκομισθούν στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της
τελικής πράξης διορισμού)».

6.

Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού). Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της
αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

7.

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού)

8.

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ (θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού )

9.

Να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου και οι άρρενες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

10.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
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Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα 1019-905 της ομάδας
λογαριασμών 2120 και 2190 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 29.11.2021

Ο Πρύτανης

Τρανός Νικόλαος
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