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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. 110805 
   Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μελών διδακτι-

κού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του πανε-

πιστήμιου Δυτικής Αττικής 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και κυρίως τις δια-
τάξεις του άρθρου 9.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α’ 159) 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του 
ν. 3549/2007(Α 69).

3. Τον ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α’ 175).

4. Το το άρθρο 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40).

5. Τα άρθρα 18 και 77 του ν. 4009/2011«Δομή, Λει-
τουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και 
Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι» (Α’ 195) .

6. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

7. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντι-
καταστάθηκαν με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και τροπο-
ποιήθηκαν με το τέταρτο άρθρο του ν. 4405/2016«Ρυθ-
μίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών 
των Α.Ε.Ι» (Α’ 129).

8. Την περ. ιδ’, της παρ. 2 του άρθρου 21, την περ. ζ’, της 
παρ. 15 του άρθρου 15 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

9. Την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) 
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ-
σομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

10. Το π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και λοιπά Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες 
του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας 
του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132).

11. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προκηρύξεις εξέλι-
ξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π Τ.Ε.Ι και ΑΣΠΑΙΤΕ».

12. Την υπό στοιχεία  Φ.122.1/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) υπουργική απόφαση «Διαδικασία συγκρότησης 
Εκλεκτορικών Σωμάτων, ρύθμιση θεμάτων εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών κ.λπ.- Ανάπτυξη και λειτουργία ηλε-
κτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης δι-
αδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών κ.λπ.», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657).

13. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 
εγκύκλιο του Τμήματος Α’ Κύριου Διδακτικού Προσω-
πικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/ 
2016(Α’ 27), του ν. 4386/2016(Α’ 83) και του ν. 4405/2016 
(Α’ 129)».

14. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4.4.2018 έγ-
γραφο του Τμήματος Α’ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Παρέχονται διευκρινίσεις - ν.4521/2018».

15. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνι-
σμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνερ-
γασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 31).

16. Τον ν. 4957/22 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουρ-
γικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 141) και κυρίως τα άρθρα 463 και 485.

17. Τον «Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 4621/2020).

18. Την υπ’ αρ. 65086/13.07.2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας Αναπληρω-
τή Καθηγητή για εξέλιξη, σε θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας.

19. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιο-
ϊατρικών Επιστημών (14/14-07-2022 θέμα 1.3 και 1.4), 
μετά την υπ’ αρ. 09/14-07-2022 γνώμη της Συνέλευσης 
του Τομέα «Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας».
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20. Την υπ’ αρ.  65498/14-07-2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας Επίκου-
ρου Καθηγητή για εξέλιξη, σε θέση βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή.

21. Την υπ’ αρ. 64244/11-07-2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή για εξέλιξη, σε θέση Καθηγητή Α’ βαθ-
μίδας.

22. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊ-
ατρικών Επιστημών (14/14-07-2022 θέμα 1.2), μετά την 
υπ’ αρ. 08/12-07-2022 γνώμη της Συνέλευσης του Τομέα 
«Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας».

23. Την υπ’ αρ. 74581/23-08-2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας Αναπληρω-
τή Καθηγητή για εξέλιξη, σε θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας.

24. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊ-
ατρικών Επιστημών (16/02-09-2022 θέμα 2ο), μετά την 
υπ’ αρ. 10/29-08-2022 γνώμη της Συνέλευσης του Τομέα 
«Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας».

25. Την υπ’ αρ. 76308/31-08-2022 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αναπληρωτή Καθη-
γητή για εξέλιξη, σε θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας.

26. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων (18/16-09-2022 θέμα 1ο), μετά την 
υπ’ αρ. 20/15-09-2022 γνώμη της Συνέλευσης του Τομέα 
«Κοινωνικής Πολιτικής».

27. Το γεγονός ότι υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργα-
νικές θέσεις.

28. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06.08.2019 (ΥΟΔΔ 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σχετικά με το διορισμό Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς και την υπ’ αρ. 
105167/Ζ1/12.08.2020 (ΥΟΔΔ 650) υπουργική απόφαση 
που αφορά στην παράταση της θητείας τους.

29. Το υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/138811/09.11.2022 έγ-
γραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις 
εξέλιξης (16) θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων».

30. Το υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/139341/10.11.2022 έγ-
γραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις 
εξέλιξης (15) θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων», προ-
κηρύσσουμε: 

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων μελών Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντι-

κείμενο: «Ιατρική Φυσική-Ακτινοπροστασία και μελέτη 
υλικών για τον σχεδιασμό απεικονιστικών συστημάτων 
στις Βιοϊατρικές Επιστήμες».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική-Ακτινο-

προστασία και μελέτη υλικών για τον σχεδιασμό απει-
κονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», 
περιλαμβάνει το Ιατρικό Επιστημονικό Πεδίο της Ια-
τρικής Φυσικής και της Ακτινοπροστασίας όπως αυτό 
βρίσκει εφαρμογή στην Ακτινοτεχνολογία τόσο σε 
επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και εργαστη-
ριακών/νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν σχέση 

με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ακτινοδια-
γνωστικής.

- Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Απεικόνιση».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Απεικόνιση», περι-

λαμβάνει το επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Απεικόνισης 
και των εφαρμογών αυτής στην Ακτινοτεχνολογία τόσο 
σε επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και εργαστηρι-
ακών/νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν σχέση με το 
ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Απεικόνισης.

- Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντι-
κείμενο: «Εργαστήρια Ακτινολογίας».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Εργαστήρια Ακτινολογίας», 

περιλαμβάνει το Ιατρικό Επιστημονικό Πεδίο της Ακτινο-
λογίας όπως αυτό βρίσκει εφαρμογή στην Ακτινοτεχνο-
λογία τόσο σε επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και 
εργαστηριακών/νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν 
σχέση με την ακτινοδιαγνωστική.

- Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο: «Ακτινοτεχνολογία - Ποιότητα Εικόνας στην 
Υπολογιστική και στη Μαγνητική Τομογραφία».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοτεχνολογία - Ποιότη-

τα Εικόνας στην Υπολογιστική και στη Μαγνητική Τομο-
γραφία», περιλαμβάνει το Ιατρικό Επιστημονικό Πεδίο 
της Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας όπως αυτό 
βρίσκει εφαρμογή στην Ακτινοτεχνολογία τόσο σε επί-
πεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και εργαστηριακών/
νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν σχέση με το ευ-
ρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ακτινοδιαγνωστικής.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο: «Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Κουλτούρα 

στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» αποτελεί θεμελιώδες 
γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Διοίκησης. Η μελε-
τητική προσέγγιση και οι βασικές μεθοδολογικές αρχές 
του ως άνω γνωστικού αντικειμένου συμβάλλουν θεμε-
λιακά στην παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα των οργανισμών, στην ικανοποίηση των 
εργαζομένων και των ασθενών καθώς και στην ποιότη-
τα των αγαθών και υπηρεσιών. Το πεδίο ανάλυσης του 
γνωστικού αντικειμένου της οργανωσιακής κουλτούρας 
στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, συμβάλλει πρώτον, 
στην κατανόηση του τρόπου άσκησης της διοίκησης στις 
μονάδες υγείας δεύτερον, στην υπέρβαση των όποιων 
οργανωτικών- διοικητικών δυσλειτουργιών τρίτον, στην 
οργανωσιακή αλλαγή και τέταρτον, στην εξέλιξη των 
μονάδων υγείας σε οργανισμούς μάθησης με κύριες 
συνιστώσες την ποιότητα και την ασφάλεια του ασθενή.

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορί-
ζονται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011.
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληρο-
φοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (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 ημερή-
σιο τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Πτυχία και τίτλους σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών 

έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέ-
ρουν 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. Στην περίπτωση κατάθεσης 
αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας θα πρέπει η απόφαση 
ισοτιμίας να έχει αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» πριν την ημερομηνία σύγκλησης του Εκλε-
κτορικού Σώματος.

2. Διδακτορική Διατριβή.
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη-

μα αυτών.
5. Γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία (βιβλία, 

δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, κ.λπ.) που 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία προ-
σόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιο-
λογητικό, το οποίο κρίνει αναγκαίο ο υποψήφιος.

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλε-
κτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η μη 
υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της τα-
χθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Επιπλέον απαιτούνται:
1. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου στο οποίο 

θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της 
Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτε-
πάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της 
σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητι-
κό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του 
οποίου έχουν οι υποψήφιοι.

2. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολο-
γικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι οι εν-
διαφερόμενοι δεν έχουν στρατολογική ή χρηματική 
υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα 
από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.6.2007 (Β’ 1055) 
κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλ-
λαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της 
υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν 
τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-

τους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους 
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία 
πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία  
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 (Β’ 1551) κοινή υπουργική 
απόφαση.

4. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα 
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι 
υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη θέση και 
δεν έχουν άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο 
ή Ιδιωτικό Τομέα.

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 4 και 5 
θα κατατεθούν μόνο από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί 
κατά την ημέρα της ορκωμοσίας του.

Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα 
που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δη-
μόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι 
σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), 
γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρω-
τοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής που εκδίδονται από 
ιδιωτικούς φορείς γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φω-
τοαντίγραφά τους, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δι-
κηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου 
που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεύχος 
Α.Σ.Ε.Π. 62/2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1971 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει 
θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, τα οποία 
φέρουν επικύρωση από την αρχή που τα εξέδωσε ή από 
δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τίτλοι, πιστοποιητικά 
και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από 
την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμέ-
νοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους 
θα πρέπει να έχει γίνει από αρμόδια κατά νόμο αρχή του 
Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία ωστόσο καταργήθηκε 
στις 31.8.2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 
του ν. 4781/2021) ή από πιστοποιημένους μεταφραστές 
(για επίσημες μεταφράσεις από 01.9.2021 και εφεξής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146 και 147 του 
ν. 4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης 
χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

Ειδικά για την ισχύουσα από 01.9.2021 διαδικασία της 
επίσημης μετάφρασης από πιστοποιημένους μεταφρα-
στές (σύμφωνα με τα άρθρα 146 και 147 του ν. 4781/2021), 
οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν 
μεταφραστή στην διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr 
ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» 
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της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρό-
σβαση στην εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής 
βήματα: πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr, 
επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και 
στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποι-
ημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.

Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα 
είναι στη διάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος 
και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.

Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των 
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο-
μάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνε-
τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υπο-
ψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και 
δεν χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ 
νέου ηλεκτρονική υποβολή.

Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της 
προκήρυξης μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης 
της αίτησης υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρό-
κειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συ-
μπληρωματικά από τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος 
ή από τα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και 
αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρό-
θεσμα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεού-
ται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογη-
τικά του φακέλου του ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 14 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Αριθμ. 21958/22/ΓΠ1  
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Συ-

στημάτων Ενέργειας, της Σχολής Τεχνολογίας, 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε-

νο «Υπολογιστικές Μέθοδοι για την Ανάλυση και 

το Σχεδιασμό Υλικών, Δομών και Κατασκευών».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Συστημάτων 
Ενέργειας, της Σχολής Τεχνολογίας, στην υπ’  αρ. 
46/24.08.2022 συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη την 

από 19.08.2022 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου Κα-
θηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) του π.δ. 83/1984 (Α’ 31), 
2) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
3) της παρ.  2 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α’ του 

ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),

4) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και 
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),

5) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129),

6) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(Α’ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

7) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
8) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
9) του άρθρου 22 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
10) της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
11) του άρθρου 463 (Μέρος Ζ’ Μεταβατικές διατάξεις) 

του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
12) την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 

εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ  
«Οδηγίες εφαρμογής του ν.  4369/2016 (Α’  27), του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)»,

13) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Φ.122.1./86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657),

14) την υπ’ αρ. 235/26.06.2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

15) το υπό στοιχεία Φ.122.1/Ζ2/40/111228/09.09.2021 
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Διευκρινίσεις σχετικά με προκηρύξεις εξέλιξης με 
ταυτόχρονη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου», 
όπως συμπληρώθηκε με το υπό στοιχεία Φ.122.1/
Ζ2/4906/5/17.01.2022 έγγραφο,

16) την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΥΟΔΔ 463) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

17) τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού έκτου του 
ν. 4917/2022 (Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
66 του ν. 4950/2022 (Α’ 128) και τις διατάξεις του άρθρου 
448 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέ-
θοδοι για την Ανάλυση και το Σχεδιασμό Υλικών, Δομών 
και Κατασκευών».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘEΣΗΣ 
Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ερευνητι-

κή περιοχή της ανάπτυξης υπολογιστικών μεθόδων για 
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την ανάλυση της συμπεριφοράς συστημάτων σε επίπεδο 
υλικού, μικροδομής και ολόκληρων κατασκευών, καθώς 
και το σχεδιασμό τους. Ειδικότερα, η θεματική περιοχή 
σχετίζεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών 
μοντελοποίησης, ανάλυσης και πρόβλεψης της συμπερι-
φοράς των εν λόγω συστημάτων σε διάφορες κλίμακες 
(νανο-, μικρο-, μακρο-σκοπική κλίμακα), τόσο μεμονωμέ-
να όσο και σε συνδυασμό. Οι αναπτυσσόμενες μεθοδο-
λογίες θα πρέπει να είναι συνδυαστικού χαρακτήρα κά-
νοντας χρήση διεπιστημονικών μοντέλων και εξισώσεων, 
να ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής όπως οι κυματιδια-
κές συναρτήσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, σε κλασσικές 
μεθοδολογίες όπως π.χ. η μέθοδος των πεπερασμένων 
στοιχείων και η ισογεωμετρική ανάλυση, ώστε να προκύ-
πτουν πρωτότυπες μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασμού 
και υπολογισμών σε πολλαπλές κλίμακες (multiscale) και 
πολλαπλές αναλύσεις (multiresolution). Οι αναπτυσσό-
μενες μεθοδολογίες θα πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή 
σε πεδία της εφαρμοσμένης μηχανικής και της ενέργει-
ας, ενδεικτικά: ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων σε 
επίπεδο υλικού/μικροδομής/κατασκευής με στόχο την 
αποδοτικότερη λειτουργία τους μηχανικά και ενεργειακά, 
μελέτη και αλληλεπίδραση συστημάτων με το περιβάλλον 
τους, ανάλυση συμπεριφοράς και απόκρισης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πλη-

ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για 
την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποι-
ούν τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9  
του ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.

Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η μη 
υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της τα-
χθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπε-

μπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο-
ρισμού.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως 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 ιθα-
γένεια 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 διορι-
σμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές 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 μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 
19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 

 

   Αριθμ. 21956/22/ΓΠ1 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Νο-

σηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη βαθμίδα του Κα-

θηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμε-

νο «Νοσηλευτική Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής, 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην υπ’ αρ. 22/13.07.2022 
συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη την από 08.07.2022 
αίτηση εξέλιξης μόνιμου Αναπληρωτή Καθηγητή και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) του π.δ. 83/1984 (Α’ 31) , 
2) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
3) της παρ.  2 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α’ του 

ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
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4) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και 
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),

5) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129),

6) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(Α’ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

7) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
8) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
9) του άρθρου 22 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
10) της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
11) του άρθρου 463 (Μέρος Ζ’ Μεταβατικές διατάξεις) 

του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
12) την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 

εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ  
«Οδηγίες εφαρμογής του ν.  4369/2016 (Α’  27), του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)»,

13) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Φ.122.1./86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657),

14) την υπ’ αρ. 235/26.06.2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

15) το υπό στοιχεία Φ.122.1/Ζ2/40/111228/09.09.2021 
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Διευκρινίσεις σχετικά με προκηρύξεις εξέλιξης με 
ταυτόχρονη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου», 
όπως συμπληρώθηκε με το υπό στοιχεία Φ.122.1/Ζ2/ 
4906/5/17.01.2022 έγγραφο,

16) την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26.07.2018 
(ΥΟΔΔ 463) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας,

17) τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού έκτου του 
ν. 4917/2022 (Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
66 του ν. 4950/2022 (Α’ 128) και τις διατάξεις του άρθρου 
448 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευ-
τική Κοινωνικής Ψυχιατρικής».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘEΣΗΣ 
Το γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής» πραγματεύεται την εφαρμογή της Νοση-
λευτικής Επιστήμης στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχιατρι-
κής, δηλαδή νοσηλευτικές παρεμβάσεις και δεξιότητες 
που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ολιστικής νοσηλευ-
τικής φροντίδας σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της 
κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας, σε προβλήματα ψυ-
χικής υγείας παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ηλικιωμένων, 
στην πρόληψη της ψυχικής νόσου και στην προαγωγή 

της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, στην ψυχοκοινω-
νική αποκατάσταση των χρονίως ψυχικά πασχόντων, 
στη διασυνδετική ψυχικής υγείας, στην παράταση της 
ζωής, στην εκτίμηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και της ψυχοκοινωνικής ευεξίας ατόμων, οικογενειών, 
ομάδων πληθυσμού και κοινοτήτων μέσω νοσηλευτικών 
δράσεων.

Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμ-
βάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία:

1. Την προληπτική ψυχιατρική νοσηλευτική και την 
αναγνώριση παραγόντων κινδύνου εμφάνισης ψυχικών 
νοσημάτων.

2. Την εκτίμηση ψυχοκοινωνικών αναγκών υγείας και 
την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας υγείας (πρόληψης 
και προαγωγής της ψυχικής υγείας, διάγνωσης, θεραπεί-
ας, υποστήριξης και αποκατάστασης) στο άτομο, στην 
οικογένεια, στους εργαζόμενους και στην κοινότητα.

3. Τη νοσηλευτική διαχείριση και παρακολούθηση 
ασθενών με χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα υγείας στην 
κοινότητα.

4. Την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της 
εργασίας και την προαγωγή ψυχικής υγείας στο χώρο 
εργασίας.

5. Την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων των 
σωματικών νοσημάτων και την παροχή υποστηρικτικής 
νοσηλευτικής φροντίδας.

6. Την προστασία της ψυχικής υγείας και την ενδυνά-
μωση των ασθενών με ψυχικό νόσημα.

7. Τη νοσηλευτική εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής 
ψυχιατρικής νοσηλευτικής φροντίδας.

8. Θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των 
νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πλη-

ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για 
την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποι-
ούν τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.

Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
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ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η μη 
υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της τα-
χθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως 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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία 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 αυ-
τές 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 μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 
19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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*03029342411220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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