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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

    ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμ. ΔΦ 10.1/6717 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 

Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανε-

πιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Καθη-

γητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο 

«Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοι-

νωνικών και Οικονομικών Δικτύων». 

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών (υπ’ αρ. 2η/5-2-2021 συνεδρίαση) της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης και σύμφωνα με:

1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Τα άρθρα 1, 2 και 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή Διδα-
κτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160), με την επιφύλαξη 
των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011.

3. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι» (Α΄ 83).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4115/2016 
(Α΄ 159) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/
2017 (Α΄ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 8 
του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

5. Τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

6. Την περ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/
1992 (Α΄ 159), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 
του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 και αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).

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

8. Το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
9. Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
10. Το π.δ 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοι-
πά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες 
Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρ-
μοδιότητας του ΥΠΕΠΘ» (Α΄ 132).

11. Τον ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
(Α΄ 175).

12. Την από 25-1-2021 (υπ’ αρ. 75/25-1-2021) αίτηση 
μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, για 
την εξέλιξή του από τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή 
σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

13. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) «Αυτοδίκαιη 
μεταφορά από 7-5-2019, δυνάμει των διατάξεων των 
άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 του πάσης φύσε-
ως προσωπικού του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας λόγω 
ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» (Β΄ 2516).

14. Την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/3860/18-12-2019 από-
φαση του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
«Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης των μελών Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας 
Επίκουρου και Αναπληρωτή Καθηγητή του Διεθνούς 
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Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σε μόνιμη οργα-
νική της ίδιας βαθμίδας, κατ’ εφαρμογή της υποπερ. αα΄ 
της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70)» (Β΄ 5004).

15. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής 
του ν. 4369/2016 (Α΄ 27), του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του 
ν. 4405/2016» (Α΄ 129).

16. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
υπουργική απόφαση «α) Διαδικασία συγκρότησης των 
εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129) και β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού 
συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης 
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών 
μελών» (Β΄ 225).

17. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-2-2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

18. Το άρθρο  65 της υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/17090/
27-10-2020 απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
«Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Β΄ 4889).

19. Το υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/44132/16-4-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΧ6546ΜΤΛΗ-74Τ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Έγκριση πίστωσης για 
προκηρύξεις εξέλιξης (27) θέσεων Καθηγητών Πανεπι-
στημίων», 

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνη-
τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), στη βαθμίδα του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό 

αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση 
Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος και του οικείου Τμήματος, μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.

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.
Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί νια 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.

- 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 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. 

- Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο 
ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο-
ποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται 
η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσ-
σας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. 
Φορέα 19-250 και ΚΑΕ 0251). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ  
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   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. 169/4966 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Τε-

χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 

κατηγορίας ΤΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, του 

Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστη-

μών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου 

Πατρών, ειδικότητας «Λογοθεραπείας». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας 
(υπ’ αρ. 21/9-12-2020 συνεδρίαση) της Σχολής Επιστη-
μών Αποκατάστασης Υγείας και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ. 4425/1964 περί ιδρύσεως του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Τις διατάξεις των Κεφ. ΣΤ΄ και Ζ΄ του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

3. Την υπό στοιχεία 108176/Ζ1/21-8-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυ-
τάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).

4. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρό-
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια 
Διοίκηση» (Α΄ 175).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 και των άρ-
θρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131).

6. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) και ιδίως τα άρ-
θρα 4, 5, 7, 8, 10, 18 και 19 αυτού.

7. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 2, της 
παρ. 1 του άρθρου 3 και των άρθρων 4 και 5 του ν. 3861/
2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, δι-
οικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195) και ιδίως της παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με 
την περ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), την παρ. 3Α, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), την παρ. 4, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016, και την παρ. 5 του άρθρου 29 αυτού.

9. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/
2014 (Α΄ 32).

10. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/
2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τρο-
ποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της 
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμά-
των Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες δια-

τάξεις» (Α΄ 237), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 26 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητι-
κότητας στην Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτο-
διοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται 
στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμ-
βίβαστα και πρόβλεψη των περιπτώσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224).

11. Τις διατάξεις του άρθρου  27 του ν.  4386/2016 
(Α΄ 83), καθώς και της υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 
εφαρμοστικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

12. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ιδίως την παρ. 15 
του άρθρου 15 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84, όπως 
ισχύουν.

13. Τις διατάξεις της παρ.  γ΄ του άρθρου  41 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

14. Τις διατάξεις του άρθρου  18 του ν.  4559/2018 
(Α΄ 142).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρό-
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. 
και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δη-
μόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ» (Α΄ 132).

16. Τις διατάξεις του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, δια-
δικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμ-
μετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών» (Α΄ 242).

17. Τις διατάξεις των παρ. 6, 7, 9 και 11 του άρθρου 26, 
των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 28 και του άρθρου 29 
του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορι-
σμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 39), 
όπως ισχύουν.

18. Τις διατάξεις του π.δ.  117/2002 «Βαθμολογική 
κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 99) και ιδίως του 
άρθρου 1 αυτού.

19. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄ 189).
20. Την υπ’ αρ. 1803/17124/7-6-2019 κανονιστική από-

φαση του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 2508).
21. Την υπ’ αρ. 21/9-12-2020 απόφαση του Τμήματος 

Λογοθεραπείας για την προκήρυξη κενωθείσας θέσης 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

22. Την ανάληψη υπηρεσίας από 2-7-2020 της 
Γερονίκου Ελευθερίας ως μέλος Διδακτικού και Ερευνη-
τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών 
(Γ΄ 1011).

23. Την από 2-7-2020 αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσια-
κής σχέσης του Γερονίκου Ελευθερίας από μέλος του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
κατηγορίας ΤΕ του Τμήματος Λογοθεραπείας, με την 
υπ’ αρ. 1213/22481/13-7-2018 πράξη της Πρυτάνεως 
του Πανεπιστημίου Πατρών (Γ΄ 1176).

24. Τις εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος Λογοθε-
ραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πατρών,

Nicol
Highlight
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προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μιας  (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΤΕ, με βαθμίδα 
διορισμού Δ΄, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
Τμήμα Λογοθεραπείας
Μία (1) κενή θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΤΕ, με βαθμίδα διο-
ρισμού Δ΄, ειδικότητας «Λογοθεραπείας» για τις εργα-
στηριακές ανάγκες του Τμήματος Λογοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

Ως τυπικά προσόντα διορισμού ορίζονται:
Πτυχίο Λογοθεραπείας ΤΕ.
Ως ειδικότερα προσόντα διορισμού ορίζονται:
1. Τετραετής προϋπηρεσία, μέρος της οποίας σε δομές 

που λειτουργούν ως πλαίσια για Κλινικές των Τμημάτων 
Λογοθεραπείας των Πανεπιστημίων.

2. Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Θα συνεκτιμηθούν:
Μεταπτυχιακό συναφές με τη Λογοθεραπεία (με ανα-

γνώριση ΔΟΑΤΑΠ για τα μεταπτυχιακά του εξωτερικού). 
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμη-

ση της αξιολόγησης των σχετικών βεβαιώσεων και της 
παρουσίας των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη 
που θα διεξαχθεί από την αρμόδια εισηγητική επιτροπή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και επίση-
μες μεταφράσεις, καθώς και σχετικές βεβαιώσεις ισοτι-
μίας του από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας με υποχρέωση προσκόμισης 
της σχετικής βεβαίωσης, το αργότερο κατά τον χρόνο 
της κρίσης.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που θα περιέχει 
τα σχετικά με τις σπουδές, προϋπηρεσία και εμπειρία, 
με σαφήνεια τα προσόντα των υποψηφίων (σπουδές, 
γνώσεις ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, επιμόρφωση, προϋπηρεσία, επαγγελματική ή 
ερευνητική πείρα κ.τ.λ.).

5. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο της προϋπηρεσίας, της 
εμπειρίας και των προσόντων τους.

Τα συνυποβαλλόμενα, με την αίτηση υποψηφιότητας, 
έγγραφα και δικαιολογητικά πρέπει: α) να αναφέρονται 
στην αίτηση, β) να φέρουν αρίθμηση και γ) να είναι 
τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο. Τα ξενόγλωσσα 
δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες 
μεταφράσεις.

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

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσκο-
μίσει στην υπηρεσία γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γε-
νικού γιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου, είτε 
ιδιωτών που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου 
προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης 
θέσης πριν την έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- 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 
ιθαγένεια 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 απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορι-
σμού 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 οφεί-
λουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογη-
τικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνα-
σίου 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.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τε-
λευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο 
τύπο, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθε-
ραπείας: α) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθη-
κευτικό μέσο) και β) σε έντυπη μορφή. Στην περ. (β) 
τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να εί-
ναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνο-
δεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική 
ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων, καθώς 
και από το τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή 
δημοσιεύσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι εν-
διαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά 
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης. Τα ανωτέρω δικαιολο-
γητικά θα είναι στη διάθεση της τριμελούς εισηγητικής 
επιτροπής που συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία 
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολής Επιστη-
μών Αποκατάστασης Υγείας, Τμήμα Λογοθεραπείας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 962801/802/803
E-mail: sltsecr@upatras.gr
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Λογοθεραπείας
Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι
26334 Πάτρα
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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. 

 Πάτρα, 17 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ  

 

     Αριθμ. 457/6582 

Προκήρυξης μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμή-

ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή, του Παθολογικού Τομέα Ι, 

με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο 

γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Γαστρεντε-

ρολογία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (υπ’ αρ. 
789/15-2-2021 συνεδρίαση), την από 8-2-2021 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), όπως 

αντικαταστάθηκε με το  άρθρο  16 του ν.  4559/2018 
(Α΄ 142).

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 περ. 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 τρο-
ποποιήθηκε 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. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

10) Το π.δ. 134/199.
11) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899/2019),
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση 

μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Παθολογικός Τομέας Ι
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - 
Γαστρεντερολογία».

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.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερι-
κού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους.

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

7. Οι πολίτες κρατών-μελών 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 
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.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 υπο-
ψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της 
αντίστοιχης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφί-
ους, οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση Καθηγητή πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
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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.

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, 2 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ  

 

     Αριθμ. 524/7378 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή, του Παθολογικού Τομέα Ι, 

με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο 

γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Λοιμώξεις». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (υπ’ αρ. 
789/15-2-2021 συνεδρίαση), την από 8-2-2021 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), όπως 

αντικαταστάθηκε με το  άρθρο  16 του ν.  4559/2018 
(Α΄ 142).

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 περ. 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 τρο-
ποποιήθηκε 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. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

10) Το π.δ. 134/1999.
11) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899/2019),
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση 

μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Παθολογικός Τομέας Ι
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - 
Λοιμώξεις».

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.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 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.

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

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

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

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.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών 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 
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.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 υπο-
ψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της 
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αντίστοιχης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφί-
ους, 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 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.

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, 9 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ  

 

   Αριθμ. 458/6588 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμή-

ματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμί-

δα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα 

Εφαρμοσμένης Ανάλυσης, με γνωστικό αντικεί-

μενο «Μηχανική του παραμορφώσιμου στερεού, 

ευστάθεια και δυναμική δομικών συστημάτων». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(υπ’ αρ. 10/8-2-2021 21 έκτακτη συνεδρίαση), την από 
25-1-2021 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).

6) Την περ. Γ΄ του άρθρου 6 [μετονομάσθηκε σε περ. 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 (69, Α΄) και τρο-
ποποιήθηκε 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 32του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
9) Την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

10) Το π.δ. 134/1999.
11) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899/2019),
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση 

μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, ως εξής:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών
Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική 
του παραμορφώσιμου στερεού, ευστάθεια και δυναμική 
δομικών συστημάτων».

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.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερι-
κού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

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.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών 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 
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.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
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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 υποψη-
φίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντί-
στοιχης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, 
οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση Καθηγητή πριν την έκδο-
ση 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 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.

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, 2 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ  

 

     Αριθμ. 303/5495 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα του 

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Γ΄ Επιστή-

μης και Τεχνολογίας Υλικών, με γνωστικό αντικεί-

μενο «Εφαρμοσμένη Φυσική». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών (υπ’ αρ. 617/2-2-2021 συνεδρίαση), την από 
22-1-2021 (υπ’ αρ. 57/25-1-2021) αίτηση εξέλιξης καθη-
γητή 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 περ. 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 (69, Α΄) και τρο-
ποποιήθηκε 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. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

10) Το π.δ. 134/1999.
11) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899/2019),
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση 

μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τομέα Γ΄ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμο-
σμένη Φυσική».

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.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερι-
κού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

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.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών 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 
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.
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Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 υπο-
ψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της 
αντίστοιχης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφί-
ους, 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 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.

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, 23 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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