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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

     Με την υπ’ αρ. 20011/6739/07.12.2022 πράξη του Δι-
ευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
4-14, 15-23 και 80 και 83 του ν. 3528/2007, του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014, των άρθρων 9 και 10 του ν. 4354/2015, 
το π.δ. 164/2003 (Α΄ 131), την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/
246/14119/28.09.2022 (Β΄  5211 και διόρθωση σφάλ-

ματος Β΄ 5417) (ΑΔΑ:Ω8ΨΚ46ΜΤΛ6-ΗΩ) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής δύο (2) ατόμων, 
του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, ως τακτικού 
προσωπικού, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων του 
Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 2057/2022, στο 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών - ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., την 
υπ’ αρ. 622/26-7-2022 απόφαση του 2ου Τμήματος Δι-
ακοπών του Α.Σ.Ε.Π, κατόπιν έκδοσης της Προκήρυξης 
5Κ/2021 του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 26), διορίζονται στο Ελλη-
νικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) σε κενές 
οργανικές θέσεις, σε κατηγορία, κλάδο, εισαγωγικό μι-
σθολογικό κλιμάκιο και βαθμό, ως κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ.Κ. ΒΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Γ’

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΟΔΟΥ (ν. ΡΟΔΟΥ) 1ο Γ’

(Αρ. εγγράφου του Τμήματος Οικονομικού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. του έτους 2023: 357886/30.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5368196493/28.11.2022 και 

7448956493/28.11.2022, αντίστοιχα).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 127848/28.11.2022 και 127840/28.11.2022, αντίστοιχα).

    Με την υπ’ αρ. 20011/6740/07.12.2022 πράξη του Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4-14, 
15-23 και 80 και 83 του ν. 3528/2007, του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, των άρθρων 9 και 10 του ν. 4354/2015, το 
π.δ. 164/2003 (Α΄ 131), την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/279/12386/19.10.2022 (Β΄ 5552) (ΑΔΑ: 61ΝΘ46ΜΤΛ6-ΝΓ3) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομή τριών (3) ατόμων, εκ των οποίων ένα (1) άτομο του κλάδου 
Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων και δύο (2) άτομα του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού, ως τακτικού προσωπικού, βάσει 
του οριστικού πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 1470/2022, την υπ’ αρ. 475/14-06-2022 
απόφαση του 2ου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν έκδοσης της προκήρυξης 5Κ/2021 του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 26), δι-
ορίζονται στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) σε κενές οργανικές θέσεις, σε κατηγορία, κλάδο, 
εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό, ως κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ.Κ. ΒΑΘΜΟΣ
ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Γ’

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Γ’

ΤΑΙΠΛΙΑΔΟΥ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Γ’
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(Αρ. εγγράφου του Τμήματος Οικονομικού του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. του έτους 2023: 357886/30.11.2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7917115129/25.11.2022, 
4948109119/25.11.2022 και 3211287265/29.11.2022, 
αντίστοιχα).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείο Εσωτερικών: 127174/ 
25.11.2022, 127170/25.11.2022 και 128746/29.11.2022, 
αντίστοιχα).

  Ο Διευθυντής και Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

I

    ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

  Με την υπ’ αρ. 358/06-12-2022 πράξη της Πρύτανη 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 16, 19 και 20 του ν. 4009/2011, του άρθρου 
77 του ν. 4009/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον 
ν. 4076/2012, του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του άρ-
θρου 4 του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 
και της παρ. 15θ του άρθρου 15, του ν. 4485/2017 και τις 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, 
μονιμοποιείται ο Παντελεήμονας Βατικιώτης του Ζαφει-
ρίου, σε θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, 
του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, της 
Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, 
με γνωστικό αντικείμενο «Νέα Μέσα και Δημοσιογρα-
φία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Η Πρύτανης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

I

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπό στοιχεία 27395/22/ΓΠ2/06-12-2022 πράξη 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και κατόπιν του προ-
βλεπόμενου από το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), 
ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών, γίνεται αποδεκτή 
η παραίτηση του Λιτοσελίτη Δημητρίου του Γεωργίου, 
μόνιμου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικών - Γραμματέων με 
βαθμό Α’, Μ.Κ. 13 και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του 
σχέση από 05-12-2022, ημερομηνία υποβολής δεύτερης 
αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1049125111/06.12.2022).

  Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 Αριθμ. 81544 
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-

νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 

στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω-

στικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, (συν. 
376/19.10.2022), την από 10.10.2022 αίτηση εξέλιξης 
μέλους Δ.Ε.Π. και έχοντας υπόψη:

1) Την περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15 και 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 Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),

6) Την περ. Γ’ του άρθρου 6 (μετονομάσθηκε σε Περί-
πτωση Α’ με την παρ. 6(α) 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. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
10) 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),

11) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132) και
12) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899/2019), προκηρύσσει:
(Ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης μέ-

λους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Φιλολογίας
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή 
Φιλολογία».

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:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17203Τεύχος Γ’ 3158/21.12.2022

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. 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 ταχθείσης από την προκήρυξη αποκλειστικής προ-
θεσμίας 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, 26 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 

      Αριθμ. 84163 
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή του Τομέα Θεωρητικής και 

Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστρο-

φυσικής με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική 

και Υπολογιστική Αστροφυσική».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, (συν. 
4/24.10.2022), την από 5.10.2022 αίτηση εξέλιξης μέλους 
Δ.Ε.Π. 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 Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),

6) Την περ. Γ’ του άρθρου 6 (μετονομάσθηκε σε Περί-
πτωση Α’ με την παρ. 6(α) 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. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
10) 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),

11) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132) και
12) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899/2019), προκηρύσσει:
(Ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης μέ-

λους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
ως εξής:
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Σχολή Θετικών Επιστημών 
Τμήμα Φυσικής
Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, 

Αστρονομίας και Αστροφυσικής
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική 
και Υπολογιστική Αστροφυσική».

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. 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. 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 
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, 4 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 

    Αριθμ. 81998 
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του 

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικεί-

μενο «Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών, (συν. 3/17.10.2022), την από 22.9.2022 
(70552/23.9.2022) 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 Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),
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6) Την περ. Γ’ του άρθρου 6 (μετονομάσθηκε σε Περί-
πτωση Α’ με την παρ. 6(α) 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. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
10) 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),

11) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132) και
12) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899/2019), προκηρύσσει:
(Ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης 

μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός και 
Πολεοδομικός Σχεδιασμός».

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. 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. 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 
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, 27 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 

    Αριθμ. 83195 
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Καθη-

γητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 

«Ιζηματολογία».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας, (συν. 
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3/26.10.2022), την από 21.10.2022 αίτηση εξέλιξης κα-
θηγητή 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 Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),

6) Την περ. Γ’ του άρθρου 6 (μετονομάσθηκε σε Περί-
πτωση Α’ με την παρ. 6(α) 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. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
10) 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),

11) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132) και
12) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899/2019), προκηρύσσει:
(Ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης 

μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας, ως εξής:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιζηματο-
λογία».

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. 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. 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 ταχθείσης από την προκήρυξη αποκλειστικής προ-
θεσμίας 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).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 2 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

I

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ   

 Με την υπ’ αρ. 2074/06-12-2022 πράξη του Προέδρου 
του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστη-
μιακών Δασών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
148 και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι γίνεται 
αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρε-
σία του μονίμου υπαλλήλου του Ταμείου Διοικήσεως 
και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, Σωτηρίου 
Κουτσιανίτη του Βασιλείου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Επι-
στατών με βαθμό Α’ και 12ο ΜΚ, προκειμένου να συ-
νταξιοδοτηθεί και λύεται η υπαλληλική του σχέση από 
5/12/2022, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής του (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτη-
σης: 10/11/2022).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4910012863/06.12.2022).

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΗΤΑΣ

    ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών επί του 12.8 θέματος της 
συνεδρίας 2022/24/23.11.2022, επικυρώθηκε το από 
17.10.2022 πρακτικό της Επιτροπής Κρίσης, σύμφωνα 
με το οποίο ο Δρ. Γεώργιος Καρδαράς του Θεόδωρου 
προάγεται σε θέση Ερευνητή Α’ βαθμίδας (Διευθυντή 
Ερευνών) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), με γνωστικό αντικείμε-
νο «Ιστορία των σχέσεων του Βυζαντίου με τους λαούς της 
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά την ύστε-
ρη αρχαιότητα και τον μεσαίωνα». Η κρίση πραγματο-
ποιήθηκε την 17.10.2022 από την αρμόδια Επιτροπή Κρί-
σης, όπως αυτή ορίστηκε στις από 2022/11/12.05.2022 
και 2022/14/27.06.2022 συνεδρίες του Δ.Σ. του ΕΙΕ 
και σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 29 του 
ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
21 του ν. 4386/2016. Η κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω 
προαγωγής έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 
των επομένων ετών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Η εν λόγω προαγωγή εκδίδεται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, σε συνδυασμό με 
το άρθρο 29 του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4386/2016 και δημο-
σιεύεται στο ΦΕΚ σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 
1 του ν. 4038/2012.

  Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   
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*03031582112220008*

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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