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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   Αριθμ. 4392/19-1-2022 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας του Τμήματος Φιλοσοφίας, της Φιλο-

σοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικεί-

μενο «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλοσοφίας (συν. 21/12/2021), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 14/12/2021 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1) Την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρ-
θρου 21 και την παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

2) το άρθρο 19 ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει με 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του 4452/2017, το άρθρο 
9 του ν. 4521/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019,

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

4) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς 
και το π.δ. 85/2013 (Α΄ 124),

5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β΄ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β΄ 2657) όμοιας,

6) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 

έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την 
πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία».

Συνοπτική περιγραφή:
Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία αναφέρεται στο σύ-

νολο της συγγραφικής παραγωγής του αρχαίου ελ-
ληνικού πολιτισμού. Προσδιορίζεται κατ’ αρχήν στη 
μελέτη της λογοτεχνίας (ποίησης και πεζογραφίας), 
περιλαμβάνει όμως και όλα τα είδη της γραμματειακής 
παραγωγής σε ελληνική γλώσσα από ολόκληρη την 
Αρχαιότητα. Στο γνωστικό αντικείμενο της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας συμπεριλαμβάνονται επίσης 
η υπεύθυνη έκδοση, μετάφραση και ερμηνεία των ελ-
ληνικών κειμένων, η διαδικασία πρόσληψης μοτίβων 
και ρητορικών τόπων σε μεταγενέστερα έργα, καθώς 
και η μελέτη της υιοθέτησης και του δανεισμού λογο-
τεχνικών μορφών και θεμάτων που συμβάλλουν στην 
κατανόηση των σχέσεων μεταξύ επί μέρους κειμένων 
(παραθέματα, υπαινιγμοί, παράλληλα, πηγές, ηθικές 
και πολιτικές υποδηλώσεις).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγρα-
φεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225), 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 υποψηφι-
ότητας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθη-
γητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονι-
κά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυα-
κή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης 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. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
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3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψή-
φιοι.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυ-
χίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται 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 και το πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητη-
θούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 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 γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο-
ρισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, 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 
υπουργικής απόφασης - Β΄ 225) και δε χρήζουν επι-
καιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται απο-
κλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφορι-
ακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης 
υποψηφιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την 
κρίση δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την 
προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά λόγο απαραδέκτου 
της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 9476 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Δι-

δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, 

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχο-

λής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 

εισαγωγική βαθμίδα Δ και γνωστικό αντικείμε-

νο «Διοίκηση».   

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών (αρ. συνεδρίασης 
139/23-9-2021) και σύμφωνα με τις διατάξεις:

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

2. των άρθρων 29, 79, 80 και 81 του ν.  4009/2011 
(Α’ 195),

3. της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), 
4. του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254),
5. της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237),
6. του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),
7. των άρθρων 15 και 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
8. της παρ. 1γ του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), 

περί μη ανάγκης έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
ΠΥΣ33/2006 (Α’ 280) για την προκήρυξη θέσεων μελών 
Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,

9. του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),
10. των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

11. του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
12. των π.δ. 147/2009 (Α’ 189), Κεφάλαιο Α’ «Πλήρωση 

θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π.» και 118/2002 (Α΄ 99),
13. των υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) και 89185/Ζ2/4-6-2019 εφαρμοστι-
κών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,

14. της υπ’ αρ. 24769/25-4-2019 κανονιστικής απόφα-
σης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης «Διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, επιλο-
γής και περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι τη δημοσίευση του Οργανι-
σμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Β’ 1882),

15. της υπ’ αρ. 15580/2020 (Γ΄ 71) πράξης του Πρύτανη 
του Α.Π.Θ. αυτοδίκαιης παραίτησης της Νίκης Γλαβέλη 
από τη μόνιμη θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ κατηγορίας, του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λόγω διορισμού της σε 
μόνιμη τακτική θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση», του Τμήμα-
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Επιστημών της 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Γ΄ 2410/2019),

16. της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, και 
Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών, από 01-09-2019 
έως 31-08-2022,

17. της υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12.8.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 650) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας 
του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έως τη συ-
μπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023,

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μία (1) θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα Δ, με 
γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση» του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό 
εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά 
κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών καθώς επίσης 
και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία που αφορούν στο 
γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση».

Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της παραπά-
νω θέσης είναι:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. σχετικό 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 σε πεδίο συναφές του γνωστικού αντικει-
μένου «Διοίκηση».

4. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
με κριτές στο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου «Δι-
οίκηση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία του εγγράφου του Ιδρύματος της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής 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. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

4. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-
δών.

Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των λοιπών 
τίτλων σπουδών 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 αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμι-
σης της βεβαίωσης της ισοτιμίας το αργότερο κατά τον 
χρόνο της κρίσης.

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για τα 
τυχόν υποβαλλόμενα προς κρίση έργα.

6. Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας, της διδακτο-
ρικής διατριβής, επιστημονικού και συγγραφικού έργου 
ή δημοσιεύσεων τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD ή άλλο μέσο αποθήκευσης), θα βρίσκονται 
στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής 
Επιλογής.

7. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας 
τους.

8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 5, 6, 7 και 8 υποβάλ-

λονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονι-
κή μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στη διάθεση όλων 
των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής.

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.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί 
στην υπό πλήρωση θέση πριν την έκδοση της πρυτανι-
κής πράξης διορισμού του.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α’, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου 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.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φο-
ρέα 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. 

 Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Αριθμ. 26220 
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικο-

νομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα 

του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε-

νο «Στατιστική»   .

 Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνο-
ντας υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών (αρ. συν. 6/24.11.2021/2.1) και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1) Της παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195),

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

ν. 4405/2016 (Α’ 129),
4) το εδάφιο ζ  της παρ. 15 του άρθρου 15, το εδάφιο 

ιδ της παρ. 2  του άρθρου 21 και την παρ. 9  ου άρθρου 
84 και το άρθρο 10 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

5) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
6) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
7) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
8) 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: 7 Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3),

9) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 
(Β’ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφασης του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2 
(Β’ 2657/2020) όμοια απόφαση,

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

11) της υπ’ αρ. 33/29.03.2018/7.5 απόφασης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφασίζει την 
προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας 
(1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑ-

ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Η θέση αφορά θέματα Θεωρίας και Μεθοδολογίας 

της Στατιστικής, όπως αυτά διδάσκονται και ερευνώνται 
στο περιβάλλον ενός Τμήματος Στατιστικής και Αναλο-
γιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, όπου η 
μεθοδολογική διερεύνηση θεμάτων με την ανάπτυξη 
και χρήση μαθηματικών μεθόδων και προτύπων συνο-
δεύεται και από εφαρμογές στην πρόβλεψη της τυπικής 
συμπεριφοράς συστημάτων και στη διατύπωση γενι-
κών αποτελεσμάτων, καθώς και στην εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων από πειραματικά δεδομένα για φαινόμενα 
που εμπεριέχουν τυχαιότητα σε όλο το φάσμα των επι-
στημών, όπως ενδεικτικά στα χρηματοοικονομικά, τον 
αναλογισμό, την ιατρική και τα συστήματα παραγωγής.

Τα άτομα που θα θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να 
έχουν ερευνητικό έργο στο αντικείμενο της Στατιστικής, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη διαδικασιών και 
μεθοδολογίας στατιστικής, αλλά και εφαρμογής τους.

Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει μέσω της διδασκαλίας 
να ενισχύσει τους φοιτητές ιδιαίτερα στα εξής θέματα:

- Κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών της Στα-
τιστικής αλλά και του εύρους της.

- Στην ανάπτυξη και τη χρήση στατιστικών μεθόδων 
και διαδικασιών.

- Στην ερμηνεία στατιστικών εννοιών και στην κατα-
νόηση του τρόπου εφαρμογής των αντίστοιχων μεθο-
δολογιών για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων και τη 
στατιστική μοντελοποίηση διαδικασιών, από διάφορες 
περιοχές της εφαρμοσμένης έρευνας, όπως (ενδεικτικά) 
τα χρηματοοικονομικά, ο αναλογισμός, η ιατρική και τα 
συστήματα παραγωγής.

Επιπλέον, μέσω της ερευνητικής του/της δραστηριό-
τητας θα πρέπει να μπορεί να ενισχύσει τους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών 
που άπτονται θεμάτων του ευρύτερου γνωστικού αντι-
κειμένου του Τμήματος (π.χ. Στατιστική, Αναλογιστικά - 
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά).

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 
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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 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.
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:

-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, 25 Νοεμβρίου 2021

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. οικ./261 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθη-

γητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Πολιτικής Επι-

στήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και στο γνωστικό αντικεί-

μενο «Πολιτική Ανάλυση, Μεθοδολογία».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την υπ’ αρ. 211/22-12-2021 εισήγηση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και την από 
15-12-2021 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της παρ. 1 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τις παρ. 1-6 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13),

2) των παρ.  9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4)  της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5) του εδαφίου ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, του εδα-

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

6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) αποφάσισε 
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό 
αντικείμενο «Πολιτική Ανάλυση, Μεθοδολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δυο (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 των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτε-
ρικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).

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

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

μοσιεύματα.
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5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
- 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 απαλλα-
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ’Ένωσης, στο οποίο 
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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 Πιστοποίηση Υγείας για 
διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
φορέας 19-250 KAE 0251)

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 11 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   

 

 Αριθμ. οικ./260 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο Τμή-

μα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης στον Τομέα Βυζαντινής και 

Νεοελληνικής Φιλολογίας στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή και με γνωστικό αντικείμε-

νο «Νεοελληνική Φιλολογία 19ος-20ος αιώνας».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την από 8-12-2021 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλολογίας και την από 1-12-2021 αίτηση εξέ-
λιξης Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1) Της παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ.  1 του άρθρου 70 του ν.  4386/2016 (Α΄  83), τις 
παρ. 1-6 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), 
του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13),

2) των παρ.  9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5) του εδαφίου ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, του εδα-

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

6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προ-
κήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία 19ος-20ος 
αιώνας»,

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληρο-
φοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.
gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο 
τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολο-
γητικά

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτε-
ρικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).

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

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

μοσιεύματα.
5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
- 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 απαλλα-
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 
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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 Πιστοποίηση Υγεί-
ας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών 

πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
φορέας 19-250 KAE 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 11 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   
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*03006602303220008*

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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