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Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την υπ’ αρ. 90078/Ζ2/23-07-2021 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του
ν. 1514/1985 (Α’ 13), όπως ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής
της υποψήφιας, και κατόπιν της 20/19-01-2017 αποφάσεως της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, διορίζεται
Βασιλική Φούφη του Γεωργίου σε θέση ερευνητού Γ’ βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και
Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών, με τριετή θητεία
και γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Γλωσσολογία
με έμφαση στη Μορφολογία και τα Σώματα Κειμένων».
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ: 4569/28-07-2021)
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6789125711/31-05-2021)
(Αρ. βεβ ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45920/31-05-2021)
Με την υπό στοιχεία 102382/Ν4/20-8-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και
156 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α’ 26), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση
της υπαλληλικής σχέσης της ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του
ΧΡΗΣΤΟΥ, μόνιμης υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (1ο Γυμνάσιο Κιάτου),
κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με
βαθμό Α’ και Μ.Κ. 12 από την 23.06.2021, ημερομηνία
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2494611918/30.06.2021)
Με την υπό στοιχεία 102375/Ν4/20-8-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και
156 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-

Αρ. Φύλλου 1987

λήλων ΝΠΔΔ» (Α’ 26), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση
της υπαλληλικής σχέσης του ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, μόνιμου υπαλλήλου της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (4ο ΓΕ.Λ. Πατρών),
κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με
βαθμό Α’ και Μ.Κ. 12 από την 06.07.2021, ημερομηνία
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.
(Αρ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5352161186/06.07.2021)
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Με την υπό στοιχεία 95508/Ζ2/02.08.2021 απόφαση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,
6 και 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και των
άρθρων 7 και 8 του π.δ. 147/2009 (Α΄ 189), μετατάσσεται
η Παπαευθυμίου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, μόνιμο
μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),
κατηγορίας ΠΕ, του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών
και Τεχνολογιών, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε αντίστοιχη κενή θέση Ε.ΔΙ.Π.
στο Τμήμα Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας,
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4692/04.08.2021)
Με την υπό στοιχεία 98081/Ζ2/06.08.2021 πράξη του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 6 και 9 του
άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και των άρθρων 7 και 8
του π.δ. 147/2009 (Α΄ 189), μετατάσσεται η Παπαδημητρίου
Ευαγγελία του Θωμά, μόνιμο μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, βαθμίδας Α’, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε αντίστοιχη κενή θέση Ε.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με την υπ’ αρ. 3333/20-08-2021 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης
λόγω θανάτου, του παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 29/07/2021, ως ακολούθως:
Α. Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

187215 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡ. ΒΕΒ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ81- Πολιτικών Μηχανικών1251119119/20.08.2021
Αρχιτεκτόνων

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ

Με την υπό στοιχεία Φ.10.1/3549/20-08-2021 απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κορινθίας,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», του άρθρου 4 του ν. 3687/2008
(Α΄ 159), τις διατάξεις του π.δ. 166/2000 (Α΄ 153) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών
και Στρατιωτικών Συντάξεων», την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.λπ. (Β΄ 1340) και του ν. 2986/13-02-2002 (Α΄ 24) για την οργάνωση των
περιφερειακών υπηρεσιών, γίνεται αποδεκτή αυτοδικαίως η παραίτηση από την υπηρεσία του παρακάτω μέλους
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) που υποβλήθηκε την 18/8/2021 λόγω
διορισμού του σε δεύτερη θέση στο δημόσιο, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ως ακολούθως:
Α. Μ.

ΕΠΙΘΕΤΟ

705731 ΛΙΛΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡ. ΒΕΒ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2310162119/19-08-2021

ΕΙΔΙΚ

ΗΜ/ΝΙΑ
Δ/ΝΣΗ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΕ28

18/08/2021

Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ
Ι

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ ΥΠΠΟΑ/365716/30.07.2021 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991
σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του π.δ. 24/2019 και με
το άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 και
με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 σύμφωνα
με την υπ’ αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/202586/06.05.2021 (ΑΔΑ:
90Ε14653Π4-6ΝΠ) απόφαση, παρατείνεται η πρόσληψη,
από 07-08-2021 έως 31-12-2021, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο κατωτέρω προσωπικό για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη
Αρχαιολογικού Χώρου Αγιάσματος Αγίου Ιωάννη» στη
Θεσσαλονίκη ως εξής:
1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου με
ειδικότητα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 743823320/13.05.2021 και αρ.
βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών:39496/13.05.2021).

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού
θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό πράξης
ΟΠΣ 5044918 2019ΕΠ00810115 της ΣΑΕΠ0081 του έργου «Ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου
της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης» - Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία 2014- 2020»..
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ

Με την υπ’ αρ. 398150/23.08.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, η οποία
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και
54 του π.δ. 410/1988 και με την παρ. 9 του άρθρου 1,
του ν. 4038/2012, λύεται στις 23.08.2021 λόγω οικειοθελούς αποχώρησης σύμφωνα με την 397875/23.08.2021
δήλωση παραίτησης, η υπαλληλική σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. του
Ιμπραήμ Ερχάν του Χασάν της ειδικότητας ΥΕ εργάτη,
από το υποέργο 4 «Αρχαιολογικές έρευνες/εργασίες
δι’ αυτεπιστασίας» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Ανατολική
Μακεδονία - Θράκη 2014-2020» της πράξης «Βελτίωση -
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Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας - παραλίας Πετρωτών ορίων Ν. Έβρου».
Ιμπραήμ Ερχάν του Χασάν στη θέση του ΥΕ εργάτη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1197610361/23.08.2021).
Η Προϊσταμένη
ΧΡΥΣΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
Ι
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. 1616/22131
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τομέα Χημικών
Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας, (έκτακτη
συν. 39/25.6.2021), την από 9.6.2021 αίτηση εξέλιξης
καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Την περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15 και τις παρ. 9
και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),
5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),
6) Την περ. Γ’ του άρθρου 6 [μετονομάσθηκε σε περ. Α’
με την περ. α της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994
(Α’ 18)] του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8) Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
9) Την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 4386/2016 (Α’ 83),
10) Το π.δ. 134/1999 και
11) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄3899/2019),
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας
(1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Χημείας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Χημικών Εφαρμογών, Χημικής
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Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή
διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο από το
Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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 και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία
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.
7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού ΑΕΙ 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.
Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και
των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητικών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 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. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
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.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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.
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.
Πάτρα, 9 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αριθμ. 1619/22158
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τομέα Υγείας
Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό
αντικείμενο «Παιδοχειρουργική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, (συν.
806/28.6.2021), την από 20.5.2021 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Την περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15 και τις παρ. 9
και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), όπως ισχύει,
5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),
6) Την περ. Γ΄ του άρθρου 6 [μετονομάσθηκε σε περ. Α’
με την περ. α του παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994
(Α’ 18)] του ν. 2083/92 (159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8) Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
9) Την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του
ν. 4386/2016 (Α’ 83),
10) Το π.δ. 134/1999 και
11) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3899/2019),
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας
(1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή

Τεύχος Γ’ 1987/02.09.2021

Καθηγητή του Τομέα Υγείας Παιδιού, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο
«Παιδοχειρουργική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσιο Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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 και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία
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.
7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού ΑΕΙ 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.
Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και
των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητικών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 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. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
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.

Τεύχος Γ’ 1987/02.09.2021
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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.
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.
Πάτρα, 9 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αριθμ. 1620/22168
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη
βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Φιλολογία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας,
(συν. 359/7.7.2021), την από 18.6.2021 αίτηση εξέλιξης
καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Την περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15 και τις παρ. 9
και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), όπως ισχύει,
5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),
6) Την περ. Γ΄ του άρθρου 6 [μετονομάσθηκε σε περ. Α’
με την περ. α της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994
(Α’ 18)] του ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8) Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
9) Την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του
ν. 4386/2016 (Α’ 83),
10) Το π.δ. 134/1999 και
11) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3899/2019),
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας
(1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Φιλολογίας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
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πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική
Φιλολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή
διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο από το
Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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 και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία
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.
7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού ΑΕΙ 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.
Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και
των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητικών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 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. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
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.
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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.
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.
Πάτρα, 9 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 4633
Προκήρυξη μίας (1) νέας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στη Σχολή
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα στην Παραγωγή και Διοίκηση».
Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν απόφασης της 8ης/23.07.2021 συνεδρίασης της Κοσμητείας
της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και
έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195), ως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195), ως ισχύει μετά την τροποποίησή
του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
2. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77, καθώς και
της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α’ 195), του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), της
υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β’ 225)
υπουργικής απόφασης, καθώς και των παρ. 1, 8, 9, 10
και 13 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
3. την υπό στοιχεία 201647/Ζ1/21.11.2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του
Πρύτανη και των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 627),
4. την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 με ΑΔΑ:
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ υπουργική απόφαση, με θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ».
5. την απόφαση της 546ης/29.01.2021 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την κατανομή τεσσάρων (4) θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων
μελών Δ.Ε.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
6. την απόφαση της 8ης/23.07.2021 συνεδρίασης της
Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,
7. την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του
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ν. 4369 (Α’ 27), του ν. 4386 (Α’ 83) και του ν. 4405/2016
(Α’ 129)» με ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3,
8. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 3549/2007 (Α’ 69),
9. τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15,
την περ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και
10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
10. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
11. τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (Α’ 175) «Διορισμός
ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
Μία (1) νέα θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης στον Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης,
στο γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα
στην Παραγωγή και Διοίκηση».
Αναλυτική περιγραφή: αφορά στην επιστημονική
περιοχή των πληροφοριακών συστημάτων και των
εφαρμογών τους στην Παραγωγή και τη Διοίκηση και
περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του κύκλου ζωής των
σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, όπως, η ανάλυση, σχεδίαση, ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη αλγορίθμων και βάσεων δεδομένων, η ολοκλήρωση και ο
έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στην
εφαρμογή τους στο σύγχρονο τρόπο παραγωγής και
διοίκησης επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και
οργανισμών και η αξιοποίηση του διαδικτύου και των
καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως το διαδίκτυο των αντικειμένων, τα κινητά
και ασύρματα δίκτυα, nomads, κα., για την ανάπτυξη
ψηφιακής οργάνωσης και λειτουργίας έξυπνων επιχειρήσεων (Ιndystry 4.0), μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων
πληροφοριακών συστημάτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υποψηφιότητά τους στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (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 τους, πρέπει να υποβάλουν επίσης
ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
4. Διδακτορική Διατριβή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
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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.
7. Πτυχίο, δίπλωμα 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.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ή να μεριμνήσουν για:
1. Πιστοποιητικό Υγείας για διορισμό, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πολυτεχνείου
Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών γνωματεύσεων α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου να
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
2. Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο 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.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’,
τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
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ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
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.
Χανιά, 23 Αυγούστου 2021
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Με την υπ’ αρ. 4853/23-8-2021 πράξη του Πρύτανη
του Πολυτεχνείου Κρήτης και σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της Ελένης Κοκονά
του Αργυρίου, μονίμου υπαλλήλου του Πολυτεχνείου
Κρήτης κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α’ βαθμό
από 6-8-2021 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης
παραίτησής της).
Η προσωρινή θέση στην οποία υπηρετούσε καταργείται αυτοδίκαια με την αποχώρησή της.
(Αρ. βεβ. γνησιότητας τίτλων σπουδών 4827/
6-8-2021).
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7922426974/23-8-2021).
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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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.

*03019870209210008*

