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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αρ. 50351/27.5.2022 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), 
β) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντι-
καταστάθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), και το άρθρο 4 του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), γ) τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 
του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) καθώς και 
ε) τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) μονιμοποιείται 
ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΤΟΡΕΓΚΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, 
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
από την οργανική θέση επί θητεία βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή, του Τομέα «Χώρου και Εικαστικών Τεχνών» 
του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτι-
κή με έμφαση στις Ψηφιακές Τεχνολογίες», σε οργανική 
θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, καθώς έχει τα νό-
μιμα προσόντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ20657.

Με την υπ’ αρ. 50532/30.5.2022 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με: 1) τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητι-
κών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), 2) τις 
διατάξεις του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότη-
τας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις 
των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και 
πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224), ιδίως των άρθρων 2, 3, 4, 6, 
7, 13, 15, 16 αυτού, καθώς και τις εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που αφορούν τον Α΄ κύκλο κινητι-
κότητας του έτους 2022 του Ε.Σ.Κ., 3) τις διατάξεις του 
π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του Δημοσίου τομέα» (Α΄ 39) και ιδί-

ως των άρθρων 18, 26, 27 αυτού, 4) τη με κωδικό / ημε-
ρομηνία 7587428841/15.4.2022 ηλεκτρονική αίτηση της 
παρακάτω αναφερόμενης υπαλλήλου, η οποία υποβλή-
θηκε στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας του έτους 
2022 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), 5) το 
υπ’ αρ. 1/10.5.2022 πρακτικό επιλογής του τριμελούς ορ-
γάνου του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, αναφορικά με την 
αξιολόγηση αιτήσεων μετάταξης υποψηφίων στο πλαί-
σιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας του έτους 2022 του Ενι-
αίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), 6) το υπό στοιχεία 
2/124833/ΔΠΓΚ/23.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΓ1ΡΗ-Ι1Ξ) έγγραφο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Βε-
βαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογι-
σμό για τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 4440/2016», 7) το υπό στοιχεία Φ.1/Α/255/62788/
Β1/27.5.2022 έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης 
Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διαβίβαση βεβαίω-
σης ύπαρξης πιστώσεων για τη μετάταξη των Αθανασίου 
Πετρόπουλου και Αλεξάνδρας Δημητρακοπούλου», με-
τατάσσεται η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλ-
ληλος του Δήμου Περιστερίου της κατηγορίας ΔΕ της 
ειδικότητας Διοικητικού, με βαθμό Α΄ - ΜΚ 7ο, από τον 
προαναφερθέντα φορέα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Διοικητικού 
Προσωπικού (ΔΠ) της κατηγορίας ΔΕ της ειδικότητας Δι-
οικητικών Γραμματέων της Γραμματείας του Τμήματος 
Ναυπηγών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αι-
γάλεω) της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών του Ιδρύ-
ματος, με την ίδια σχέση εργασίας, το βαθμό (Α΄) - το 
ΜΚ (7ο) που κατέχει και με παράλληλη δέσμευση της 
κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού με κωδι-
κό 1492471111 για όσο χρόνο υφίσταται η προσωπο-
παγής θέση.

(Αρ. βεβ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
3310/2.6.2022).

Ο Πρύτανης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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        ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αριθμ. 7952 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνη-

τικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ΑΣΠΑΙΤΕ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού 

Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 152) και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με 
την Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης - Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ.

2. Το π.δ. 101/2013 «Κατάργηση, συγχώνευση, μετο-
νομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη 
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ)» (Α΄ 135).

3. Το άρθρο 29 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193).

4. Τα άρθρα 16, 17 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως 
αντίστοιχα αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 3 και 4α΄ 
του ν. 2916/2001 (Α΄ 114), συμπληρώθηκαν και τροπο-
ποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), το 
άρθρο 8 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) και το άρθρο 20 του 
ν. 3794/2009 (Α΄ 156).

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

6. Το άρθρο 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνι-
κής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).

7. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση 
της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των ΑΕΙ» 
(Α΄ 195), και ειδικότερα το άρθρο 19.

8. Τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

9. Την παρ. 13 του άρθρου 34 και το άρθρο 48 του 
ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος νε-
ολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24).

10. Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83) και του άρθρου τέ-
ταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής 
Καθηγητών των ΑΕΙ» του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

11. Την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 «Ρύθ-
μιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομά-
θειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 17).

12. Την παρ. 15 του άρθρου 15 και τις παρ. 9 και 10 του 
άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

13. Το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

14. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

15. Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 «Συνέρ-
γειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).

16. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρό-
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και 
λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες 
Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμο-
διότητας του ΥΠΕΠΘ» (Α΄ 132).

17. Τον ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ξενόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 159) και ειδικότερα την παρ. δ) του άρθρου 
27 «Τα μέλη ΕΠ και ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το διοικητικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
που εργάζονται εκτός της έδρας του Ιδρύματος στις πό-
λεις όπου λειτουργούσαν παραρτήματα ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ 
μπορούν να παρέχουν το έργο τους στα Προγράμματα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Προγράμματα Επιμόρ-
φωσης ή Εξειδίκευσης που οργανώνει και λειτουργεί η 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3027/2002 
(Α΄ 152).» και παρ. ε) «Τα μέλη ΕΠ του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μπορούν να παρέχουν το έργο 
τους σε προγράμματα σπουδών Τμημάτων ή Σχολών 
Α.Ε.Ι., με τα οποία το Ίδρυμα έχει συνάψει προγραμμα-
τικές συμφωνίες συνεργασίας με αποκλειστικό σκοπό 
την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας».

18. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/6.5.2011 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Προκηρύ-
ξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ, ΤΕΙ και
ΑΣΠΑΙΤΕ».

19. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 
εγκύκλιο του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπι-
κού του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 
(Α΄ 27), του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129)».

20. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
υπουργική απόφαση «Διαδικασία συγκρότησης των 
εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών κ.λπ. - Ανάπτυξη και 
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης 
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγη-
τών κ.λπ.» (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/2020 (Β΄ 2657) υπουρ-
γική απόφαση.

21. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4.4.2018 έγ-
γραφο του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού 
του ΥΠΠΕΘ «Παρέχονται διευκρινήσεις».

22. Την υπ’ αρ. 91/23.10.2012 απόφαση της ΔΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ «Περί διαδικασίας εκλογής και εξέλιξης των 
καθηγητών της ΑΣΠΑΙΤΕ (Β΄ 2994)».
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23. Την υπό στοιχεία 105277/Ζ1/12.8.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των, που αφορά στην ανασυγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 61602/Ζ1/25.5.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 443) απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

24. Την υπ’ αρ. 1788_2022/25.2.2022 αίτηση μέλους 
ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ βαθμί-
δας Αναπληρωτή Καθηγητή, για εξέλιξη στη βαθμίδα 
του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη».

25. Την υπ’ αρ. 4/2.3.2022 (θέμα 2) πράξη της πρ. συνέ-
λευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ.

26. Την υπ’ αρ. 9/15.3.2022 (θέμα 1.2) πράξη της Διοι-
κούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ.

27. Την υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/61714/26.5.2022 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης (14) θέ-
σεων καθηγητών Πανεπιστημίων» (ΑΔΑ: 604046ΜΤΛΗ-
5Ψ4), προκηρύσσει:

την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ), στη βαθμίδα του Καθηγητή, ως εξής:

 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μία (1) θέση βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικεί-

μενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία: 
Θεωρία και Πράξη».

Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ όλων 
των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, 
καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, 
επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού 
έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της 
προς πλήρωση θέσης.

Επιπλέον, πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα εκλο-
γής σε θέση μέλους ΔΕΠ του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση - κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμο-
γής ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.
minedu.gov.gr/

2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
3. Διδακτορική Διατριβή (πλήρες κείμενο).
4. Βιογραφικό Σημείωμα.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη-

μα αυτών.
6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστο-

ποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματική δραστηριότητα, 
κ.λπ.) που αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

8. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου στο οποίο 
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της 
Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτε-
πάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της 
σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 

κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητι-
κό της αρμόδιας Αρχής του κράτους την ιθαγένεια του 
οποίου έχει ο υποψήφιος.

9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολο-
γικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι οι εν-
διαφερόμενοι δεν έχουν στρατολογική ή χρηματική 
υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα 
από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.6.2007 (Β΄ 1055) 
κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλ-
λαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της 
υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν 
τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους 
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία 
πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 (Β΄ 1551) κοινή υπουργική 
απόφαση.

11. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα 
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι 
υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη θέση και 
δεν έχουν άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο 
ή Ιδιωτικό Τομέα.

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και 
12 θα κατατεθούν μόνο από τους υποψήφιους οι οποίοι 
θα εκλεγούν σε θέσεις ΔΕΠ. κατά την ημέρα της ορκω-
μοσίας τους.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύο-
νται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί 
πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτε-
ρικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση 
του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως 
ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των 
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο-
μάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνε-
τη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε-
ρών, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύ-
θυνος του Ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
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και η οποία (προθεσμία) θα αναφέρεται στο έγγραφο της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής 
στον ημερήσιο Τύπο.

Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της 
προκήρυξης μετά την κατάθεση των αιτήσεων υποψη-
φιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφη-
νιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από 
τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ή της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής και αφορούν σε δικαιολογητικά 
που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

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.

  Μαρούσι, 6 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αρ. 3554/12.5.2022 πράξη του Πρύτανη του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του ν. 3528/2007 και του 
άρθρου 35 του ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 και αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 
(Α΄ 74), τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 50/2001, τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, την υπ’ αρ. 
3097/7.4.2022 αίτηση της Ξενούλας Τζωρτζάκη και με 
την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοι-
κητικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης στην υπ’ 
αρ. 121/9.5.2022 συνεδρία του, μετατάσσεται η υπάλλη-
λος του Πολυτεχνείου Κρήτης Ξενούλα Τζωρτζάκη του 
Διονυσίου, από την κατηγορία ΔΕ Διοικητικών Γραμμα-
τέων με Α΄ βαθμό στην ΠΕ κατηγορία Διοικητικού Οικο-
νομικού στον κατεχόμενο βαθμό Α΄ με ταυτόχρονη μετα-
φορά της θέσης που κατέχει με την ίδια σχέση εργασίας 
επειδή κατέχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της 
θέσης στην οποία μετατάσσεται.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 3144/B3/31.5.2022).

 Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

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