
   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Αριθμ. 20226558 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθ-

μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχο-

λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνω-

στικό αντικείμενο «Οικονομική Πολιτική και 

Ανταγωνιστικότητα».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών (συνεδρίαση της 6.10.2022) λαμ-
βάνοντας υπόψιν την υπ’ αρ. 20221289/2.9.2022 αίτηση 
εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κατά τις διατάξεις 
του τετάρτου άρθρου του ν. 4405/2016, καθώς και με τις 
παρακάτω διατάξεις:

1) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (Α’ 163),
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως τροποποι-

ήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 70 του 
ν. 4386/2016, το τέταρτο άρθρο του ν. 4405/2016, το άρ-
θρο 30 του ν. 4452/2017, το άρθρο 83 του ν. 4485/2017, το 
άρθρο 9 του ν. 4521/2018, το άρθρο 16 του ν. 4559/2018, 
το άρθρο 32 του ν. 4589/2019 καθώς και το άρθρο 70 
του ν. 4610/2019,

3) του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποι-
ότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141),

4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.  1α του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και με το άρθρο 76 του 
ν. 4485/2017,

5) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997,
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) της παρ. 15ζ του άρθρου 15 του ν. 4485/2017, καθώς 

και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 448 «Τελικές Μεταβατι-
κές διατάξεις Κεφαλαίου Β’» του ν. 4957/2022,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 
εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων,

9) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης - ΑΠΕΛΛΑ όπως τρο-
ποποιήθηκαν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση του Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕ-

ΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Πολι-
τική και Ανταγωνιστικότητα».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη δι-
αδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π., οφεί-
λουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.
minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 3 της υπο στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’  225) υπουργικής απόφασης, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά 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 στον ημερήσιο τύπο την 
αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβά-
λουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυ-
τήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

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 θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο [άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) υπουργικής απόφασης] και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. 
Φορέα 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικο-
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (τηλ. 210-4142394).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

    Αριθμ. 20226492 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθ-

μίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή-

ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της 

Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διε-

θνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο 

γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Ορολογία στις 

Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών (συνεδρίαση της 6.10.2022) λαμ-
βάνοντας υπόψιν την υπ’ αρ. 20221414/20.9.2022 αίτηση 
εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κατά τις διατάξεις 
του τετάρτου άρθρου του ν. 4405/2016, καθώς και με τις 
παρακάτω διατάξεις:

1) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (Α’ 163),
2) του άρθρου 19 του ν.  4009/2011 όπως τροπο-

ποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 70 του ν.  4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν.  4405/2016, του άρθρου 30 του ν.  4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρ-
θρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς και του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019,

3) του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποι-
ότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141),

4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.  1α του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και με το άρθρο 76 του 
ν. 4485/2017,

5) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997,
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) της παρ. 15ζ του άρθρου 15 του ν. 4485/2017, καθώς 

και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 448 «Τελικές Μεταβατι-
κές διατάξεις Κεφαλαίου Β’» του ν. 4957/2022,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 
εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων,

9) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης - ΑΠΕΛΛΑ όπως τροπο-
ποιήθηκαν με την υπ’ αρ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
υπουργικής απόφασης του Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕ-

ΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Γαλλι-
κή Ορολογία στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές 
Σπουδές».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη δι-
αδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π., οφεί-
λουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.
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minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 3 της υπο στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’  225) υπουργικής απόφασης, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά 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 στον ημερήσιο τύπο την 
αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβά-
λουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυ-
τήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

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 θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο [άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) υπουργικής απόφασης] και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. 
Φορέα 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικο-
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (τηλ. 210-4142394).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

    Αριθμ. 20226471 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθ-

μίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή-

ματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τε-

χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικεί-

μενο «Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές Υπηρε-

σιοστρεφών Πληροφοριακών Συστημάτων».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών (συνεδρίαση της 12.10.2022) 
λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’ αρ. 2022100701/7.10.2022  
αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κατά τις 
διατάξεις του τετάρτου άρθρου του ν. 4405/2016, καθώς 
και με τις παρακάτω διατάξεις:

1) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (Α’ 163),
2) του άρθρου 19 του ν.  4009/2011 όπως τροπο-

ποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 70 του ν.  4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν.  4405/2016, του άρθρου 30 του ν.  4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρ-
θρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς και του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019,

3) του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποι-
ότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141),
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4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 και με το άρθρο 76 του ν. 4485/2017,

5) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997,
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) της παρ. 15ζ του άρθρου 15 του ν. 4485/2017, καθώς 

και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 448 «Τελικές Μεταβατι-
κές διατάξεις Κεφαλαίου Β’» του ν. 4957/2022,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 
εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων,

9) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης - ΑΠΕΛΛΑ όπως τροπο-
ποιήθηκαν με την υπ’ αρ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
υπουργικής απόφασης του Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδο-
λογίες και Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιοστρεφών Πληροφο-
ριακών Συστημάτων» με περιγραφή αντικειμένου της 
θέσης «Υποδομές νεφοϋπολογιστικής πραγματικού 
χρόνου και τεχνικές αποθηκευτικών νεφών, τεχνολογί-
ες διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας, μέθοδοι επιλογής 
υπηρεσιών, τεχνικές προσδιορισμού αναγκών πόρων 
βάσει απόδοσης υπηρεσιοστρεφών εφαρμογών, υπη-
ρεσιοστρεφείς εφαρμογές και υπηρεσίες, υπηρεσιο-
στρεφείς αρχιτεκτονικές διαδικτύου αντικειμένων και 
δικτύων πέμπτης γενιάς».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη δι-
αδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π., οφεί-
λουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.
minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 3 της υπο στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’  225) υπουργικής απόφασης, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά 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 στον ημερήσιο τύπο την 
αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβά-
λουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυ-
τήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

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 θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο [άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) υπουργικής απόφασης] και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. 
Φορέα 19-250 και ΚΑΕ 0251).
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Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήμα Ψηφιακών 
Συστημάτων (τηλ. 210-4142752).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ. 22047 
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών 

της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».   

 Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνο-
ντας υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων (αρ. συν. 01/12.09.2022) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 3 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141)
2) της παρ. 1 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του 

ν. 4009/2011 (Α’ 195),
3) των άρθρων 9 και 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
4) των παρ.  9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 

ν. 4405/2016 (Α’ 129),
5) την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της 

παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
8) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
9) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 

εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού «Οδηγίες 
εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3),

10) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 
(Β’  225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) υπουργικής από-
φασης, όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2 /30.06.2020 (Β’ 2657) υπουργική 
απόφαση,

11) της υπ’ αρ. 61(επαναληπτική)/22.12.2016/1.2 από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

12) της υπ’ αρ. 33/29.03.2018/7.5 απόφασης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζει:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοι-
κονομική».

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής 

αφορά στη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιό-

τητας και κινδύνου, στο περιβάλλον των επιχειρήσεων 
και των κεφαλαιαγορών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 
θέματα σχετικά με την εταιρική χρηματοοικονομική και 
διακυβέρνηση, τη δυναμική των κεφαλαιαγορών, την 
αποτίμηση υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων 
των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει θέματα 
σχετικά με τη διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών, 
των αγορών παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊό-
ντων, τις εναλλακτικές μορφές επένδυσης και τις συλ-
λογικές μορφές επένδυσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.
gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης 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 δια-

βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
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 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 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.
6. Τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
- 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 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 Α.Ε.Ι. 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.

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

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.

  Μυτιλήνη, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

      Αριθμ. 74092 
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φι-

λοσοφίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-

νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, 

με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλοσοφία 

της Ύστερης Αρχαιότητας». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισή-
γηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας (συν. 123/
7.9.2022) και έχοντας υπόψη:

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

2) την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 
(Α’ 38),

3) το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), σε συνδυασμό 
με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

4) το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
5) το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),
6) 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 Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),

7) την περ. Γ’ του άρθρου 6 (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ 
με την παρ. 6(α) του άρθρου 1 του ν. 2188/1994) του 
ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) και τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),

8) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),

9) την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
10) το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),
11) την παρ.  22 του άρθρου 80 του ν.  4009/2011 

(Α’ 195) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 26 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),

12) την παρ.  3 του άρθρου 463 του ν.  4957/2022 
(Α’ 141), 

13) το π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
14) τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β’ 3899/2019) και

15) την υπ’ αρ. 123/7.9.2022 συνεδρίαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών, προκηρύσσει:

(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής 
θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
θητεία, ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Φιλοσοφίας
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική 
Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά 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.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση και μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων, επί ποινή 
απαραδέκτου της αίτησης, πρέπει να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά, στα αντίστοιχα διακριτά πεδία του Πληροφο-
ριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας. Σε κάθε περίπτωση οι βε-
βαιώσεις ισοτιμίας θα πρέπει να υποβληθούν έως την 
ημερομηνία της κρίσης από το αρμόδιο όργανο.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή 

αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρω-

τότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύν-
δεσμο).

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητι-
κά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού 
έργου κ.τ.λ.) που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατα-
ξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1’ επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η 
μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και των 
απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός της 
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ταχθείσης από την προκήρυξη αποκλειστικής προθεσμί-
ας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και θα κριθούν σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει στο πληροφο-
ριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ έως την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων.

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε-
ωμένος 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 αντίστοι-
χης 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 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. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού και προς βεβαίωση τούτου 
απαιτείται από τον επιλεγέντα η υποβολή Υπεύθυνης 
Δήλωσης με συνημμένο σχετικό δικαιολογητικό.

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.

  Πάτρα, 5 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

Ι

     3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Με την υπό στοιχεία  Δ3α/54727/23.11.2022 απόφαση 
του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακε-
δονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 3329/2005 
(Α’ 81), τις παρ. 3, 4 (εδάφιο πρώτο) και 5 του άρθρου 50 

του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως τροποποιήθηκε με τις 
παρ. 5(Γ) και 5(Δ) του άρθρου 68 του ν. 4370/2016 (Α’ 37), 
τις παρ. 1, 3, 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α2β/
Γ.Π.οικ.22225/22.3.2016 (Β’ 839) (ΑΔΑ: ΨΩΒ3465ΦΥΟ-
92Η) κοινής υπουργικής απόφασης, την παρ. 3 του άρ-
θρου 35 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4613/2019 (Α’ 78) και 
μετά από το υπ’ αρ. 13458/11.11.2022 έγγραφο με την 
θετική εισήγηση της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου 
Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» και το υπ’ αρ. 1311/08.02.2021 
έγγραφο με την θετική εισήγηση της Διοίκησης του Γενι-
κού Νοσοκομείου Πέλλας, Οργανική Μονάδα Έδεσσας, 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Νοσο-
κομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», ΝΑΖΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
του Αναστασίου, κατηγορίας Υ.Ε., κλάδου Βοηθητικού 
Υγειονομικού Προσωπικού, ειδικότητας Μεταφορέων 
Ασθενών, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση στο Γενικό 
Νοσοκομείο Πέλλας Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, 
ύστερα από αίτησή της, με το βαθμό και το μισθολογικό 
κλιμάκιο που κατέχει, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και με την υποχρέ-
ωση παραμονής στον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Φ.Π.Υ.Υ.) υποδοχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών.

  Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ

Ι

      6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Με την υπ’ αρ. 70939/18.11.2022 απόφαση του Διοι-
κητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με το άρθροο 54 του π.δ. 410/1988, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΒΕΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Δ.Ε. 
κλάδου Οδηγών, βαθμού Β’, Μ.Κ.5ο της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, λόγω παραί-
τησης από 13.11.2022.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8714719829/15.11.2022).

  Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ   
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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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