
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO 

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

Αριθμ.: 31043/30-3-2022  
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής 

Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 28-12-2021) περί κατανομής 61 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 23-2-2022 εισήγηση 
της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας, 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 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018.

3) Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α΄15), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του 
ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και το άρθρο 65 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70).

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

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

6) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17-12-2021 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής εξήντα ενός (61) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά, προκηρύσσει (ανοιχτή 
προκήρυξη): 

Την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμο-
λογία».

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 εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι-
αδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρο 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης 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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πι-
στοποιούν 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 
υποψήφιοι.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 και το πιστοποιητικό 
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν 
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, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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 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

 

Αριθμ.: 31104/30-3-2022  
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής 

Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Ανατο-

μική»

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 28-12-2021) περί κατανομής 61 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 23-2-2022 εισήγηση 
της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας, σύμφωνα με:

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

2) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018

3) Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α΄15), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του 
ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και το άρθρο 65 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70).

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

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

6) Το π.δ.134/1999 (Α΄ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17-12-2021 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής εξήντα ενός (61) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας προκηρύσσει (ανοι-
χτή προκήρυξη):

Την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική 
Ανατομική».

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 εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι-
αδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρο 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης 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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πι-
στοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
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9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής, καθώς 
και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι 
υποψήφιοι.

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 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 Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

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

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 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

 

Αριθμ.: 31048/30-3-2022  
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής 

Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία - Ηλε-

κτροφυσιολογία».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 28-12-2021) περί κατανομής 61 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 23-2-2022 εισήγηση 
της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας, 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 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει 
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και το 
άρθρο 9 του ν. 4521/2018

3) Την παρ. 2 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 
2083/1992 (Α΄15) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και το άρθρο 65 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

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

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

6) Το π.δ.134/1999 (Α΄ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17-12-2021 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής εξήντα ενός (61) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας προκηρύσσει (ανοι-
χτή προκήρυξη):

Την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία - 
Ηλεκτροφυσιολογία».

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 εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι-
αδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρο 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης 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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών
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4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πι-
στοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

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 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 Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

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

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 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

 

Αριθμ.: 31083/30-3-2022 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής 

Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία-

Πνευμονολογία».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 28-12-2021) περί κατανομής 61 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 23-2-2022 εισήγηση 
της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας, 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 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018

3) Την παρ. 2 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 
2083/1992 (Α΄15) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και το άρθρο 65 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

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

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

6) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17-12-2021 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής εξήντα ενός (61) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας προκηρύσσει (ανοι-
χτή προκήρυξη):

Την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική 
Θεραπεία-Πνευμονολογία».

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 εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι-
αδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρο 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης 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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.
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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 υποψήφιοι.

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 και το πιστοποιητικό 
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν 
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, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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 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

I

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ.: 62903  
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πο-

λιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Υδραυλική».

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
15/24-02-2022) και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 
Φ/165374/Ζ2/17-12-2021 και την απόφαση της υπ’ αρ. 
3095/16-02-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά 
με την κατανομή εξήντα δύο (62) κενών θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και τις διατάξεις:

1) Της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του άρ-
θρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄114).

2) Της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄129)

3) της περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129)], της περ. 
β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 4521/
2018 (Α΄ 38)] και της περ. γ’ [όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), την παρ. 
3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και την παρ. 3 
του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)] της παρ. 1 του 
άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
70 του ν. 4386/2016 (Α΄83)] του ν. 4009/2011 (Α΄195).

4) Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως αντι-
καταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 4452/
2017 (Α΄17).

5) Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
6) Του π.δ. 134/1999 (Α΄132).
7) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

8) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(Β΄ 225) υπουργικής απόφασης «α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετού-
ντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί 
θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των 
διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195) και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016Α΄ 129). 
β) Ανάπτυξη και λειτουργία  (ηλεκτρονικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών», όπως τροποποιήθη-
κε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
υπουργική απόφαση (Β΄ 2657).

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) 
Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής :

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Υδραυλική».
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Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Ροή σε κλειστούς αγωγούς (σωλήνες) και δίκτυα. 

Υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου παροχής και πίεσης. 
Αντλίες και αντλιοστάσια. Σχεδιασμός και ανάλυση αγω-
γών μεταφοράς και δικτύων. Ροή σε ανοικτούς αγωγούς, 
υδατορεύματα, ποταμούς και οχετούς. Ομοιόμορφη ροή, 
βαθμιαία και απότομα μεταβαλλόμενη ροή. Υπερχειλι-
στές και θυροφράγματα. Σχεδιασμός και ανάλυση ανοι-
κτών αγωγών. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της 
ροής σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς με εμπειρικές, 
πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-

τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

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

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυ-
τανικής Πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 

έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 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 
αρμόδια υπηρεσία 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 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 προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 5629 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέ-

σης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, 

του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχο-

λής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμε-

νο «Ανάλυση και Επεξεργασία Σημάτων Ομιλίας».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την απόφαση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογι-
στών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 14-12-2021), και 
έχοντας υπόψη:

1. Την περ. ιγ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
(Α΄131).

2. Τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 147/2009 (Α’ 189).
3. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
4. Το άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).
5. Την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
6. Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’  37).
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7. Το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (Α 83), καθώς και της 
υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-07-2016 εφαρμοστικής 
εγκυκλίου (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

8. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

9. Την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (Α΄142).
10. Το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο Οργανι-

σμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), σε συνδυασμό με την παρ. 15 του άρθρου 84 
του ιδίου νόμου.

11. Την παρ. 1γ του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38). 
12. Το π.δ. 134/99 (Α’ 132).
13. Το π.δ. 118/2002 (Α’ 99).
14. Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184).
15. Το υπό στοιχεία 89185/Ζ2/04.06.2019 (υπ’ αρ.  

6856/04-06-2019 εισ. εγγράφου) έγγραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Προκηρύξεις θέσεων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».

16. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-8-2020 (ΥΟΔΔ 677) 
Διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων εκλογής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, του Γεωργίου Κοντάκη του Μιχαήλ, Καθηγητή του 
Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Ιδρύματος.

17. Την υπ’ αρ. 23324/22-10-2021 κανονιστική απόφα-
ση του Πανεπιστημίου Κρήτης (Β΄ 5321)  «Προσωρινή 
ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων προκήρυξης 
θέσεων και διαδικασίας επιλογής μελών των κατηγοριών 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’83)».».

18. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολο-
γικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 
14-12-2021) για την προκήρυξη μιας κενής θέσης Ε.ΔΙ.Π.

19. Την υπ΄ αρ. 16192/05-08-2021 πρυτανική πράξη 
(Γ΄ 201) [ΑΔΑ: ΨΛ79469Β7Γ-ΟΘ8] αυτοδίκαιης παραί-
τησης του Νικόλαου Κομοντάκη του Γεωργίου, από τη 
μόνιμη θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π, ΠΕ Κατηγορίας, του Τμήμα-
τος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
λόγω διορισμού του σε κενή, οργανική και προκηρυχθεί-
σα θέση (Δ.Ε.Π.) Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
στη βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος 
Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνο-
λογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 
διορισμού Γ΄ 1499) [ΑΔΑ: ΩΥ6Η469Β7Γ-27Ζ]. Ορκίσθηκε 
και ανέλαβε καθήκοντα στις 30.7.2021, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας 
Δ΄, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-

σωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας 

Δ’, του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και 
Επεξεργασία Σημάτων Ομιλίας».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Καταγραφή, ανάλυση, και επεξεργασία σημάτων ομι-

λίας: σχεδιασμός βάσεων δεδομένων ομιλίας, βέλτιστη 
καταγραφή σε ψηφιακή μορφή, σχεδίαση φίλτρων και 
συστημάτων για την ανάλυση και την επεξεργασία τους, 
και συνδυασμός των παραπάνω σε αποδοτικές, χρηστι-
κές, και σύγχρονες τεχνολογίες ομιλίας όπως η μετατρο-
πή ομιλητή, ο μετασχηματισμός ομιλίας, και η σύνθεση 
ομιλίας από κείμενο, καθώς και διεπιστημονικές προ-
σεγγίσεις όπως η αναγνώριση του συναισθήματος του 
ομιλητή, η ανίχνευση παθολογιών σχετιζόμενων με την 
ομιλία και το σύστημα παραγωγής της, και αυτή καθ’ 
αυτή η μελέτη του συστήματος παραγωγής ομιλίας μέσω 
ακουστικών χαρακτηριστικών.

Το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στον Τομέα της Επε-
ξεργασίας Σήματος και καλύπτει διδακτικές ανάγκες στο 
προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος, με 
τρία (3) μαθήματα (ένα κορμού (ΗΥ-215, Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά για Μηχανικούς: μελέτη σημάτων και συ-
στημάτων συνεχούς χρόνου), ένα προπτυχιακό επιλο-
γής Ε1 (ΗΥ-112, Φυσική Ι: βασική μελέτη ακουστικής και 
ηχητικών σημάτων), και ένα προπτυχιακό επιλογής Ε3 
(ΗΥ-370, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων: μελέτη σημά-
των και συστημάτων διακριτού χρόνου)) καθώς και στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων, με ένα (1) μά-
θημα (ΗΥ-578, Ψηφιακή Επεξεργασία Φωνής: ανάλυση, 
επεξεργασία, αναγνώριση, βελτιστοποίηση, και σύνθεση 
σημάτων ομιλίας). Η νέα θέση ΕΔΙΠ είναι απαραίτητη για 
την κάλυψη τουλάχιστον δυο εκ των μαθημάτων αυτών.

Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης:
- Κατοχή Πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοι-

χης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, σχετικό με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.

- Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Θα συνεκτιμηθούν:
- Συναφής Διδακτορικός τίτλος σπουδών.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική 

εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συναφές επι-
στημονικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης.

- Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα μέσα σε αποκλει-

στική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, 
επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, αρχόμενη 
από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της προκή-
ρυξης στον ιστότοπο του Ιδρύματος, να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπεύθυνη κα 
Ειρήνη Καλαϊτζάκη/τηλέφωνο 2810 393505) την αίτηση 
υποψηφιότητας συνοδευόμενη επί ποινή απαραδέκτου 
από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-
δών.
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Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των τίτλων 
σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να υποβάλ-
λονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοι-
χίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση 
προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας το αργότερο κατά 
τον χρόνο της κρίσης.

2. Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλω-
ματικής εργασίας εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών και απαιτείται για την ολοκλήρωση του 
αντίστοιχου κύκλου σπουδών.

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
4. Συνοπτική ανάλυση των προσόντων καθώς και 

τυχόν επιστημονικού και συγγραφικού έργου ή δημο-
σιεύσεων. Στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιου έργου, οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά 
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης.

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο ξένης γλώσσας.
7. Προκειμένου για πολίτες άλλων κρατών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου 
ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από 
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 
χρήση της ελληνικής γλώσσας.

8. Αποδεικτικά απόκτησης επαγγελματικής ή εκπαι-
δευτικής ή επιστημονικής προϋπηρεσίας.

9. Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγρά-
φεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής 
ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της 
αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.
11. Εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, πι-

στοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι 
ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική 
υποχρέωση, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 
όπου δεσμεύεται ότι θα έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές 

του υποχρεώσεις ή θα έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού του. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες άλλου κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

12. Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
γνωματεύσεων: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) 
ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.

- Τα δικαιολογητικά 9, 10 και 11 θα αναζητηθούν αυ-
τεπάγγελτα από την υπηρεσία.

- Το δικαιολογητικό 12 θα κατατεθεί στην υπηρεσία 
από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί με προσκόμιση σχε-
τικών ιατρικών πιστοποιητικών από παθολόγο ή γενικό 
γιατρό και ψυχίατρο, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου 
της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επί-
σημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές και, εφόσον 
είναι ξενόγλωσσα, να συνοδεύονται από επίσημες με-
ταφράσεις.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα είναι στη διάθεση της 
τριμελούς εισηγητικής επιτροπής που συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για δια-
σαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δι-
καιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

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.

Ηράκλειο, 15 Μαρτίου 2022

Ο Πρύτανης
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

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