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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO
ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN
Με την υπ’ αρ. 585/15.4.2021 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις
του ν. 4009/2011, άρθρο 16 όπως ισχύει με το άρθρο 30
του ν. 4452/2017, άρθρο 19 όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο
τέταρτο του ν. 4405/2016 και άρθρο 20 όπως ισχύει, το
άρθρο 9 του ν. 4521/2018 και την παρ. 1 του άρθρου 4
της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την υπό
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 όμοια, καθώς
και το υπό στοιχεία 2/710/ΔΠΓΚ/11.1.2021 έγγραφο του
Γ.Λ.Κ., διορίζεται ο Παναγιώτης Αντσακλής του Γεωργίου
σε κενή οργανική θέση επίκουρου καθηγητή με θητεία
της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας, με
γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. Γ΄ 23/2020).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 2198/27.4.2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8289432112/12.4.2021).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ / Υπουργείου Εσωτερικών: 33117/
12.4.2021).
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στις 1720, 1719α, 1718/3.3.2021 αποφάσεις του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ΄ 655),
γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 3031 στην Α΄ στήλη, στους 23-24 στίχους
εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης..».
στο ορθό: «...στη Διεύθυνση Οικονομικού...».
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2. Στη σελίδα 3032 στην Β΄ στήλη, στους 3, 22 και 30
στίχους εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...Μπελέση..».
στο ορθό: «...Μπέλεση...».
3. Στη σελίδα 3033 στην Α΄ στήλη, στους 29 και 47
στίχους εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...Διαβαθμικού..».
στο ορθό: «…Διαβαθμιδικού...».
4. Στη σελίδα 3033 στην Β΄ στήλη, στους 3-4 στίχους
εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...Διαβαθμικού..».
στο ορθό: «...Διαβαθμιδικού...».
(Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. 14722
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Επείγουσα Ιατρική».
Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ.
13/22.12.2020) και λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.2.2016, υπό
στοιχεία Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.2.2016, υπό στοιχεία
Φ11/63518/Ζ2/14.4.2016, και υπό στοιχεία Φ11/67335/
Ζ2/20.4.2016 και την απόφαση της υπ’ αρ. 2924/14.4.2016
και 2925/6.5.2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά
με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
καθώς και τις διατάξεις:
1) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του
άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016
(Α΄ 129),
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3) της περ. α΄ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)], της
περ. β΄ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38)] και της περ. γ΄ [όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), την
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και την παρ.
3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)] της παρ. 1 του
άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)] του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α του
ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31.1.2017
υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) υπουργική
απόφαση,
9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3.7.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432)
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Επείγουσα Ιατρική».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Επείγουσα Ιατρική, περιλαμβάνει την προνοσοκομειακή και νοσοκομειακή υποδοχή, αναζωογόνηση
και διαχείριση όλων των άμεσα και έμμεσα επειγόντων
περιπτώσεων καθώς επίσης και την αντιμετώπιση ενδονοσοκομειακών επειγόντων περιστατικών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
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φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοιχεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία προσόντα εκλογής.
Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Επιπλέον απαιτούνται:
• Γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα
εκλεγούν σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. πριν την έκδοση της
πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την
αρμόδια υπηρεσία 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.
Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
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πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2021
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με την υπό στοιχεία ΔΦ 10.1/6697/21.4.2021 πράξη
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173)
όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει με
το άρθρο 2 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114), τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του άρθρου 19 και της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), τις διατάξεις του άρθρου 30
του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), τις διατάξεις των παρ. 9 και 10
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), τις
διατάξεις των άρθρων 2, 7 και 8 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 55 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70), διορίζεται η Άννα Χαλκιά του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική θέση βαθμίδας Επίκουρου
Καθηγητή με τριετή θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση σε Παθήσεις
και Κακώσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος» του
πρώην Τμήματος Φυσικοθεραπείας της πρώην Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του πρώην Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
και εντάσσεται σε κενή οργανική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με τριετή θητεία με γνωστικό αντικείμενο
«Κλινική Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση σε Παθήσεις και Κακώσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος» στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών
Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
(ΦΕΚ προκήρυξης θέσης Γ΄ 300/2019).
(Αρ εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
με θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό
Προϋπολογισμό για διορισμούς και προσλήψεις του άρθρου 73 του ν. 4646/2019»: οικ.2/710/ΔΠΓΚ/11.1.2021).
(Αρ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 2371/
Β3/10.5.2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1525991059/26.2.2021).
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(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ / Υπουργείου Εσωτερικών: 21891/
26.2.2021).
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αρ. 4557/14.4.2021 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου
16 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 61
του ν. 4415/2016), του άρθρου 19 (το οποίο αντικαταστάθηκε στο σύνολό του με την παρ. 1 του άρθρου 70 του
ν. 4386/2016, σε συνδυασμό με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016), του άρθρου 20 και της
παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, της κανονιστικής
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας υπ’ αρ. 4053/31.3.2017 (Β΄ 1493), διορίζεται ο Τοπάλογλου Ελευθέριος του Δημητρίου, σε κενή
οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο
Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης,
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Συνοριακός Χώρος και Διασυνοριακές Πολιτικές Εδαφικής
Συνεργασίας», επειδή έχει τα νόμιμα.
Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ Γ΄ 603/2020.
(Αρ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 2371/
Β3/10.5.2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1055217100/14.4.2021).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ / Υπουργείου Εσωτερικών: 33459/
14.4.2021).
(Αρ. απόφασης επάρκειας πιστώσεων του ΓΛΚ: υπό
στοιχεία 2/710/ΔΠΓΚ/11.1.2021).
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ι

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Με την υπό στοιχεία Δ.Δ1.1/1838/ΑΦ/21.4.2021 απόφαση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 45 του
ν. 1268/1982, όπως ισχύουν, της υπό στοιχεία 108151/
Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη
και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
του άρθρου 1 του ν. 2517/1997, όπως ισχύει, του άρθρου
23 του ν. 3549/2007, όπως ισχύει, του άρθρου 34 του
ν. 3848/2010, των άρθρων 18, 19 και 20 του ν. 4009/2011,
όπως ισχύουν, του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του
ν. 4452/2017, των άρθρων 2 και 15 του ν. 4485/2017,
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του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 και την υπό στοιχεία
οικ.2/710/ΔΠΓΚ/11.1.2021 απόφαση του Γ.Λ.Κ., διορίζεται ο Μιλτιάδης Μπότσης του Γεωργίου σε οργανική θέση
Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία,
με γνωστικό αντικείμενο «Τουρισμός και Γεωπολιτική
των οικονομικών ροών» (ΦΕΚ προκήρυξης της ανωτέρω
θέσης: Γ΄ 623/2020), στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο ανωτέρω διορισμός
πραγματοποιείται σε οργανική θέση που προέρχεται
από την υπό στοιχεία Φ.21388/Ζ2/12.2.2019 απόφαση
του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την οποία κατανεμήθηκαν στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10 θέσεις Δ.Ε.Π.
(Αρ. εγγράφου του Γ.Λ.Κ. / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης: οικ.2/710/ΔΠΓΚ/11.1.2021).
(Αρ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 2371/
Β3/10.5.2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8410471189/21.4.2021).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ / Υπουργείου Εσωτερικών: 35212/
21.4.2021).
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ

Αριθμ. Δ.Δ2/5897
Προκήρυξη μιας κενής θέσης (1) Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
κατηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, στο
Α.Ε.Ι. του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό
αντικείμενο «Οπτικοακουστικά Συστήματα και
Εφαρμογές».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια
Διοίκηση» (Α΄ 175).
2. Τις διατάξεις της περ. 1δ της παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
3. Τις διατάξεις των άρθρων από 4 έως 10 και 14 του
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του
ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου
τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις
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θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13, της παρ. 15 του άρθρου
15, της παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
7. Τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 18 του
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 134/1999
«Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»
(Α΄ 132).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 99).
10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο
στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικό
διάταγμα.
11. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.7.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και
την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 27 και
στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83): «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π.» (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
12. Την από 21.2.2019 (15η συνεδρίαση) κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου
(Β΄ 1352).
13. Την υπό στοιχεία 108182/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική πράξη διορισμού του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
14. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την
οποία εγκρίνεται η κατανομή τριών (3) θέσεων Ε.Τ.Ε.Π.
και δύο (2) θέσεων Ε.Δ.Ι.Π. στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
15. Το υπ’ αρ. 2/26598/24.6.2020/3.7.2020 έγγραφο
περί χορήγησης βεβαίωσης πιστώσεων για τον προγραμματισμό τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2020
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών
Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
16. Την από 21.10.2020 απόφαση της 5ης συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού
έτους 2020-2021.
17. Την από 18.11.2020 απόφαση της 8ης συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού
έτους 2020-2021, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση της προκήρυξης μίας (1) θέσης
ΕΤΕΠ στο Α.Ε.Ι. του Ιονίου Πανεπιστημίου.
18. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών
του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
Την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού και
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ,
εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ στο Α.Ε.Ι. του Ιονίου Πανεπι-

Τεύχος Γ’ 1150/19.05.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

στημίου, με αντικείμενο: «Οπτικοακουστικά Συστήματα
και Εφαρμογές».
Το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. θα προσφέρει εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες, όπως η προετοιμασία
ασκήσεων και εργαστηρίων μαθημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή οπτικοακουστικών τεχνολογιών
σε δημιουργικά και καλλιτεχνικά πεδία ψηφιακής τέχνης,
η προσαρμογή και λειτουργία οπτικοακουστικών συστημάτων σε χώρους και εμβυθιστικά περιβάλλοντα
και η οπτικοακουστική υποστήριξη καλλιτεχνικών και
λοιπών εκδηλώσεων (π.χ. Φεστιβάλ) για εκπαιδευτικούς
και ερευνητικούς σκοπούς
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
(α) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής στον τομέα των Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών / Τεχνών ή Ψηφιακών Τεχνών.
(β) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, συναφούς με το
αντικείμενο του ανωτέρω τομέα.
(γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία
θα αποδεικνύεται από ένα (1) έτος, τουλάχιστον, βεβαιωμένης επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας στον τομέα των εφαρμογών των τεχνολογιών ήχου και εικόνας.
Επίσης για την παρούσα θέση θα συνεκτιμηθεί η κατοχή συναφούς δημοσιευμένου επιστημονικού έργου.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες / Ελληνίδες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το
π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26).
3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο της προκήρυξης αυτής, αίτηση
υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία, για την κρίση,
στοιχεία και νόμιμα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση
για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφα 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 από
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή αντίγραφο της αίτησης
για αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας το αργότερο κατά τον
χρόνο της κρίσης.
Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο
πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 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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4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σε (4) τέσσερα
αντίτυπα.
5. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
6. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας
και των προσόντων τους.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Επιπλέον, θα αναζητηθούν, αυτεπαγγέλτως, από την
υπηρεσία μας, πριν την έκδοση της τελικής πράξης διορισμού:
• Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου
για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους, την ιθαγένεια του οποίου, έχει ο υποψήφιος.
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
(για τους άρρενες υποψήφιους).
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας για
διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών, από παθολόγο και ψυχίατρο, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας μας, πριν την έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού.
Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού / Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού του Ιονίου
Πανεπιστημίου (Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα. Πληροφορίες: Σ. Κοντού, τηλ. 2661087622/629,
e-mail:dioikitiko@ionio.gr).
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών 2120 και 2190
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 30 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπό στοιχεία Εξ/3921/607/20.4.2021 πράξη
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
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27 του ν. 4386/2016, του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002,
της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 και την υπ’
αρ. 2/24009/29.3.2017 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ., εξελίσσεται η
Κυριακή Τριχάκη του Ηλία, μόνιμο μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κατηγορίας Π.Ε. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Α΄
βαθμίδα από 29.4.2021, ημεροχρονολογία κατά την οποία
συμπληρώνει πενταετή (5) υπηρεσία στην Β΄ Βαθμίδα.
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

Αριθμ. 2205
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Επιστήμης
Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με
γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Γραφικών και
Γεωμετρικά Υπολογιστικά Μοντέλα με εφαρμογή
στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - υπολογιστή».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της από 9.2.2021 συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, την υπ’ αρ.
28/12.1.2021 αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. της παρ. 1 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τις
παρ. 1-6 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129),
το άρθρο 9 του ν. 4521 /2018 (Α΄ 38) και την παρ. 3 του
άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13),
2. των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),
3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 7),
4. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παρ. 15 των άρθρων
15, 21, το εδάφιο ιδ της παρ. 2, παρ. 9 και 10 του άρθρου
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
6. του π.δ. 134/1999,
7. την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β΄ 225) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7)
και την τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657), αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Γραφικών και Γεωμετρικά Υπολογιστικά Μοντέλα με εφαρμογή στην Αλληλεπίδραση
Ανθρώπου - υπολογιστή».

Τεύχος Γ’ 1150/19.05.2021

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο κρίνει αναγκαίο ο κάθε υποψήφιος.
• Το 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.
• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι
υποψήφιοι, 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.
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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/2013 (Α΄254), μετά
την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 22 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Με την υπ’ αρ. 2068/14519/11.5.2021 πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του
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π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύουν, και των παρ. 9 και
10 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, λύεται από 23.4.2021 η
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
του Γεωργουλά Ιωάννη του Ελευθερίου, υπαλλήλου ΙΔΑΧ
με Α΄ βαθμό (Ν. 4369/2016) και Μ.Κ. 7ο (ν. 4354/2015),
κατηγορίας ΔΕ, Ειδικότητας Τεχνικού - Ηλεκτρολόγου,
κατόπιν της από 22.4.2021 έγγραφης καταγγελίας του.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6556133584/26.4.2021).
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Γ’ 1150/19.05.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*03011501905210008*

