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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 Αριθμ. 9439 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 

ΠΕ Κατηγορίας, με Δ’ Εισαγωγική βαθμίδα της 

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-

κών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πο-

λυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές 

Πρόσβασης σε Οπτικά Δίκτυα και Εφαρμογές».  

   Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ύστερα από εισή-
γηση της Γ.Σ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση 22-12-2020) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της παρ. 2 (ιδ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131),

2. του άρθρου 77 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), 
3. Των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 

(Α’ 195) όπως ισχύει σήμερα,
4. του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 
5. Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
7. της παρ. 15 του άρθρου 15 και 84 του ν. 4485/2017 

(Α’ 114),
8. του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), 
9. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α’ 132), 
10. τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 (Α’ 99), 
11. τις διατάξεις του π.δ. 147/2009 «Κεφάλαιο Α’ Πλή-

ρωση Θέσεων ΕΕΔΙΠ» (Α’ 189), 
12. την υπ’ αρ. 30955/20-7-2020 (Γ’ 1413) διαπιστωτική 

πράξη του Πρύτανη της αυτοδίκαιης λύσης της υπαλλη-
λικής σχέσης του μέλους ΕΔΙΠ, Α’ βαθμίδας, ΠΕ Κατηγορί-
ας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Ιδρύματος Περιστέρας Μπαζιάνα του 
Αχιλλέα από 1-7-2020, λόγω αποδοχής του διορισμού 
της σε δεύτερη θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

13. την υπ’ αρ. 6136/11-2-2020 (Β’ 546) κανονιστική 
απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πο-

λυτεχνείου κατ’ άρθρο 27 (παρ. 10) του ν. 4386/2016 για 
την προκήρυξη θέσεων και διαδικασία επιλογής μελών 
Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. 

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π., ως εξής: 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών 
Τομέας «Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής 
και Συστημάτων Πληροφορικής» 

Μία (1) θέση Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ Κατηγορίας, με Δ’ Εισαγωγική 
βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Πρόσβασης 
σε Οπτικά Δίκτυα και Εφαρμογές». 

Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της παρα-
πάνω θέσης είναι: 

1. Η κατοχή διπλώματος/πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικού με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

2. Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 Θα συνεκτιμηθούν: 
1. Συναφής Διδακτορικός τίτλος σπουδών. 
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). 
3. Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την 
προκηρυσσόμενη θέση «Τεχνικές Πρόσβασης σε Οπτικά 
Δίκτυα και Εφαρμογές». 

4. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές στο πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης «Τεχνικές 
Πρόσβασης σε Οπτικά Δίκτυα και Εφαρμογές».

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προ-
σόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω 
θέση, να καταθέσουν στην Γραμματεία της Σχολής Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημέρα της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το 
γνωστικό αντικείμενό της, για την οποία ενδιαφέρεται 
να κριθεί ο υποψήφιος. 

2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου. 

3) Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Σε περί-
πτωση έκδοσης των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
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από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να υποβάλλονται και 
οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
(ή ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.), ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώ-
ριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμισης της 
βεβαίωσης της ισοτιμίας το αργότερο κατά τον χρόνο 
της κρίσης. 

4) Βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική 
ανάλυση προσόντων των ενδιαφερομένων καθώς και 
τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύ-
σεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ενδιαφερόμε-
νοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή 
φύλλα δημοσίευσης. 

5) Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας και της διδα-
κτορικής διατριβής, τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρο-
νική μορφή, θα βρίσκονται στη Γραμματεία της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Ε.Μ.Π. και θα είναι στην διάθεση όλων των μελών της 
Επιτροπής Επιλογής. 

6) Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας 
τους. 

7) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και 

να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να 
συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συ-
νοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων 
καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή 
δημοσιεύσεις. 

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύο-
νται από νόμιμες μεταφράσεις. 

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

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
2. Πιστοποιητικό υγείας για διορισμό, με προσκόμι-

ση γνωματεύσεων: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254) 
μετά την εκλογή. 

Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζή-
τηση):

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
• Το πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολο-

γικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις 
ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

• Το πιστοποιητικό γέννησης. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων, δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν 
να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις ενιαίου φορέα 
1019-905 της ομάδας λογαριασμών 2120 και 2190 του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αρ. 32831/2-6-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
των άρθρων 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του 
άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου 
του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και 
των άρθρων 2, 15 παρ. 15θ και 84 παρ. 9 και 19 του 
ν. 4485/2017, των άρθρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, 
του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, της παρ. 3 του άρθρου 
32 του ν. 4589/2019, την ερμηνευτική εγκύκλιο υπό στοι-
χεία Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και 
την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄225), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 2657), μονιμοποιείται η Ελένη Αηδονά του 
Βασιλείου, επίκουρη καθηγήτρια με θητεία στον Τομέα 
Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του 
Εσωτερικού της Γης με έμφαση στον Παλαιομαγνητισμό 
και Περιβαλλοντικό Μαγνητισμό», επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα. Διαπιστώνεται η μετατροπή της θέσης της 
Ελένης Αηδονά του Βασιλείου σε προσωποπαγή θέση 
μόνιμου επίκουρου καθηγητή στον Τομέα Γεωφυσικής 
του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του  ν. 4009/2011.

  Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την υπ’ αρ. 10854/31-5-2021 πράξη της Πρυτάνισ-
σας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3528/2007, διαπι-
στώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση του Θεοδώρου Συριό-
πουλου του Κωνσταντίνου από τη θέση του Καθηγητή 
Α’ βαθμίδας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματι-
κών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από 28-5-2021, ημερομηνία 
ανάληψης των καθηκόντων του στο Τμήμα Διαχείρισης 
Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1157539225/31-5-2021).

  Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   

Ι

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 Αριθμ. Δ.Δ1.1/1488/Φ.006.6 

Προκήρυξη μιας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμε-

νο «Θεωρία και Πρακτική της Φωτογραφίας» στο 

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μου-

σικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου 

Πανεπιστημίου. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έ  χοντας υπόψη: 
1. Την υπό στοιχεία 108151/Z1/21-8-2020 διαπιστω-

τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί εκλογής του υπογράφοντος την παρούσα, Καθηγη-
τή Ανδρέα Φλώρου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημί-
ου, με θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2024 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677), 
τις διατάξεις: 

2. τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ειδικότερα τις διατά-
ξεις: της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 15 του άρθρου 15, της 
περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, των παρ. 9 
και 10 του άρθρου 84 του νόμου αυτού, 

3. την παρ. 1 και την παρ. 2 [όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1, περίπτωση α΄ του άρθρου 30 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17)] του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

4. την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως 
αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 
1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και μετά 
τις αντικαταστάσεις που έλαβε με το άρθρο τέταρτο: 
«Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Κα-
θηγητών των Α.Ε.Ι.» του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), και τις 
αντικαταστάσεις/προσθήκες που έγιναν με το άρθρο 
9: «Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.» του Κεφ. Γ΄ του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38΄), 

5. την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 «Τροποποι-
ήσεις του ν. 4009/2011» του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) με 
την οποία αντικαταστάθηκαν το δεύτερο και τρίτο εδά-
φιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/
2011,

6. το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) και ει-
δικότερα τις διατάξεις της παρ. 7 και των παρ. 9 έως και 
14 του άρθρου αυτού, 

7. το άρθρο 9 «Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.» του 
Κεφ. Γ΄ του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), 

8. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
υπουργική απόφαση (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020
(Β΄ 2657),

9. την παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) και την παρ. 6 του άρθρου 26, Κεφ. Β΄ του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
παρ. 8 και 15 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
και με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το άρθρο 8 
του ν. 4485/2017 Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος, 

10. την παρ. 28 του άρθρου 45 του ν.1268/1982 (Α΄ 87), 
11. τον ν. 2431/1996 (Α΄ 175), 
12. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132), και 
13. την από 16-2-2017απόφαση της 16ης Συνεδρία-

σης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (απόφαση 
υπ’ αρ. 704 «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών 
Ιονίου Πανεπιστημίου», Β΄ 982),

14. την υπό στοιχεία ΤΧΝ/288/8-3-2021 αίτηση για 
εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα Μόνιμου Επίκουρου 
Καθηγητή, που υπηρετεί στο Τμήμα, 

15. την από 11-3-2021 απόφαση της 11ης Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας 
του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

προκηρύσσει μία (1) θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία 
και Πρακτική της Φωτογραφίας» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου 
και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών 
Τεχνών. 

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης συναποτελείται 
από θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην τέχνη της 
Φωτογραφίας, γνώσεις Αισθητικής και Ιστορίας της Τέ-
χνης, για την ανάλυση και ερμηνεία της φωτογραφικής 
εικόνας και ερευνητικό έργο σε θέματα διδακτικής της 
Φωτογραφίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο 
ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη δι-
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την 
υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 
της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 
1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι 

σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέ-
πει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εφόσον πρό-

κειται για άρρενες υποψηφίους) με την οποία οι υποψή-
φιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατι-
ωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα 
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 3΄) προσόντα εκλογής. 
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Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. 

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. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται 
γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις 
οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου 
από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντί-
στοιχης θέσης (στο άρθρο 7, του ν. 4210/2013, Α΄ 254). 

Οι γνωματεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο 
ο οποίος θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της 
Πρυτανικής Πράξης διορισμού του. 

• 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. 

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται 
να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη 
μορφή τα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου της 
υποψηφιότητάς του. 

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Φορέας 1019-905, Ομάδα ΑΛΕ: 21). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 13 Απριλίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ  

Ι

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Με την υπ’ αρ. 1229/17634/2-6-2021 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Πατρών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 και της παρ. 5 
των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτο-
δίκαια η υπηρεσιακή σχέση του Τριανταφυλλίδη Βασι-
λείου του Παναγιώτη, από τη θέση που κατείχε ως μέλος 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
κατηγορίας ΤΕ και Α βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Πανεπιστημίου Πατρών από 28-5-2021 ημερο-
μηνία από την οποία ορκίσθηκε και ανέλαβε υπηρεσία 
ως μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊ-
όντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών 
(Γ΄ 1203).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3145976779/31-5-2021).

  Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03013231006210004*


		2021-06-11T18:21:49+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




