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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   Αριθμ. 20216140 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθμί-

δα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ορ-

γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχο-

λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνω-

στικό αντικείμενο «Βιομηχανικοί Κλάδοι - Οικονο-

μική, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Ανάλυση».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
από 14-9-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, λαμβάνοντας 
υπόψιν την υπ’ αρ. 2021177/26-8-2021 αίτηση εξέλιξης 
μόνιμης Επίκουρου Καθηγήτριας κατά τις διατάξεις του 
τετάρτου άρθρου του ν. 4405/2016, καθώς και με τις 
παρακάτω διατάξεις:

1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως τροποποι-
ήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν.  4405/2016, του άρθρου 30 του ν.  4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρ-
θρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019,

2) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της περ. ιδ της παρ. 2 
του άρθρου 21, της παρ. 9 του άρθρου 84 και της παρ. β 
του άρθρου 88 (Καταργούμενες διατάξεις επί των άρ-
θρων 9 και 10 του ν.  4009/2011) του ν.  4485/2017 
(Α΄ 114),

3) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010,
4) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997,
5) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
6) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

υπουργικής απόφασης (Β’ 225) - ΑΠΕΛΛΑ, όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/ 
86/83263/Ζ2/30-6-2020 υπουργικής απόφασης του 
ΥΠΑΙΘ.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕ-

ΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανικοί Κλάδοι - Οικο-
νομική, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Ανάλυση».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ, 
οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης 
του ΥΠΑΙΘ (Β’ 225), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα 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 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. 
του 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. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής.
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Οι πολίτες κρατών - μελών της ΕΕ 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 θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
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.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στη υπηρεσία που θα προ-
βεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο (άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης  - Β’225) και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης,

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ   

 Αριθμ. 20213454 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθη-

γητή του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστι-

κής Επιστήμης, της Σχολής Χρηματοοικονομικής 

και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο 

γνωστικό αντικείμενο «Αναλογισμός ή Ποσοτική 

Διαχείριση Κινδύνων»   .

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης (συνεδρίαση της 5-4-2021) και 
σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163),
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως τροποποι-

ήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν.  4405/2016, του άρθρου 30 του ν.  4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν.  4521/2018, του άρθρου 16 του ν.  4559/2018, του 
άρθρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς και την παρ. 1 του 
άρθρου 65 του ν. 4610/2019,

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως αντι-
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 
30 του ν. 4452/2017 και με το άρθρο 76 του ν. 4485/2017,

4) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/ 
1997,

5) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
6) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της περ. ιδ της παρ. 2 

του άρθρου 21, της παρ. 9 του άρθρου 84 και της παρ. β 
του άρθρου 88 του ν. 4485/2017 (Καταργούμενες δια-
τάξεις επί των άρθρων 9 και του ν. 4009/2011) (Α΄ 114),

7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 
εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
υπουργικής απόφασης (Β’ 225) - ΑΠΕΛΛΑ, όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/ 
86/83263/Ζ2/30-6-2020 υπουργικής απόφασης του 
ΥΠΑΙΘ,

9) της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 (ΑΔΑ: 
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ) υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ,

10) της από 22-2-2021 απόφασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς περί κατανομής έξι (6) κενών 
θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ, στο πλαίσιο της 
Β’ φάσης, που αποδόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πειραι-
ώς με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων από την ΕΘΑΑΕ, 
σύμφωνα με την οποία η μία (1) κενή εγκριθείσα θέση 
κατανεμήθηκε στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης (Β’ 1144).

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας κενής (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο: «Αναλογισμός ή Ποσοτική Διαχείριση 
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Κινδύνων». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά 
σε θέματα Αναλογιστικής Επιστήμης (Θεωρία Κινδύνων, 
Ασφαλίσεις Προσώπων-ζωής ή/και υγείας-, Γενικές Ασφα-
λίσεις), ή σε θέματα Ανάπτυξης Ποσοτικών Μεθόδων στη 
Διαχείριση Κινδύνων (Ασφαλιστικός Κίνδυνος και Solvency 
II, Λειτουργικός Κίνδυνος, Πιστωτικός Κίνδυνος, Κίνδυνος 
Αγοράς) ή σε θέματα που συνδυάζουν τα ανωτέρω.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ, 
οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης 
του ΥΠΑΙΘ (Β’ 225), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα 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 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. 
του 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. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής.

Οι πολίτες κρατών - μελών της ΕΕ 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 θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
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.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στη υπηρεσία που θα προ-
βεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο (άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης  - Β’225) και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης,

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 31 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

Αριθμ. 20213106 
    Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα 

του Επίκουρου Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Κα-

θηγητή του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 

Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοι-

κονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοι-

κονομική των Επιχειρήσεων (Corporate Finance)»   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χρηματοοικο-
νομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (συνεδρίαση της 
9.3.2021) και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163),
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2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως τροποποι-
ήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν.  4405/2016, του άρθρου 30 του ν.  4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν.  4521/2018, του άρθρου 16 του ν.  4559/2018, του 
άρθρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς και την παρ. 1 του 
άρθρου 65 του ν. 4610/2019,

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.  1α του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και με το άρθρο 76 του 
ν. 4485/2017,

4) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/ 
1997,

5) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
6) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της περ. ιδ της παρ. 2 

του άρθρου 21, της παρ. 9 του άρθρου 84 και της παρ. β 
του άρθρου 88 του ν. 4485/2017 (Καταργούμενες δια-
τάξεις επί των άρθρων 9 και του ν. 4009/2011) (Α΄ 114),

7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 
εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
υπουργικής απόφασης (Β’ 225) - ΑΠΕΛΛΑ, όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/ 
86/83263/Ζ2/30-6-2020 υπουργικής απόφασης του 
ΥΠΑΙΘ,

9) της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 (ΑΔΑ: 
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ) υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ,

10) της υπ’ αρ. 20211609/3-3-2021 απόφασης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς περί κατανομής 
έξι (6) κενών θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ, στο 
πλαίσιο της Β’ φάσης, που αποδόθηκαν στο Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων από 
την ΕΘΑΑΕ, σύμφωνα με την οποία η μία (1) κενή εγκρι-
θείσα θέση κατανεμήθηκε στο Τμήμα Χρηματοοικονο-
μικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας κενής (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 
(Corporate Finance)». Το συγκεκριμένο αντικείμενο 
εντάσσεται στις Οικονομικές Επιστήμες και συγκεκρι-
μένα στη Χρηματοοικονομική. Η Χρηματοοικονομική 
των Επιχειρήσεων είναι η περιοχή της Χρηματοοικο-
νομικής που ασχολείται με τις πηγές και τους τρόπους 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, την κεφαλαιακή 
τους δομή, τις δράσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται 
από τη διοίκησή τους με στόχο την αύξηση της αξίας της 
επιχείρησης προς τους μετόχους και με τα εργαλεία και 
την ανάλυση που χρειάζεται για τον καταμερισμό των 
χρηματοοικονομικών πόρων της επιχείρησης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ, 

οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης 
του ΥΠΑΙΘ (Β’ 225), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα 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 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. 
του 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. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής.

Οι πολίτες κρατών - μελών της ΕΕ 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 θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
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νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στη υπηρεσία που θα προ-
βεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο (άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης  - Β’225) και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης,

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 18 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

    Αριθμ. 20213246 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής 

Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα-

τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές 

Μέθοδοι στην Οικονομική Θεωρία»   .

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης (συνεδρίαση της 20-4-2021) και σύμφωνα με 
τις παρακάτω διατάξεις:

1) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163),
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως τροποποι-

ήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017, του 
άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του ν. 4521/ 
2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρθρου 32 
του ν. 4589/2019 καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 65 
του ν. 4610/2019,

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως αντι-
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 
30 του ν. 4452/2017 και με το άρθρο 76 του ν. 4485/2017,

4) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/ 1997 ,
5) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
6) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της περ. ιδ της παρ. 2 

του άρθρου 21, της παρ. 9 του άρθρου 84 και της παρ. β 
του άρθρου 88 του ν. 4485/2017 (Καταργούμενες δια-
τάξεις επί των άρθρων 9 και του ν. 4009/2011) (Α΄ 114),

7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 
εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
υπουργικής απόφασης (Β’ 225) - ΑΠΕΛΛΑ, όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/ 
86/83263/Ζ2/30-6-2020 υπουργικής απόφασης του 
ΥΠΑΙΘ,

9) της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 (ΑΔΑ: 
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ) υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ,

10) της υπ’ αρ. 20211609/3-3-2021 απόφασης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς περί κατανομής 
έξι (6) κενών θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ, 
στο πλαίσιο της Β’ φάσης, που αποδόθηκαν στο Πανε-
πιστήμιο Πειραιώς με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων 
από την ΕΘΑΑΕ, σύμφωνα με την οποία η μία (1) κενή 
εγκριθείσα θέση κατανεμήθηκε στο Τμήμα Οικονομικής 
Επιστήμης.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας κενής (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕ-

ΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη-

γητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι 
στην Οικονομική Θεωρία».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ, 
οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης 
του ΥΠΑΙΘ (Β’ 225), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα 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 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. 
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
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3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής.

Οι πολίτες κρατών - μελών της ΕΕ 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 θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
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.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στη υπηρεσία που θα προ-
βεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο (άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης  - Β’225) και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογηικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης,

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

    Αριθμ. 20216136 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθμί-

δα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ορ-

γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχο-

λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνω-

στικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα με 

έμφαση στην Επιχειρηματική Ευελιξία».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
από 14-9-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, λαμβάνοντας 
υπόψιν την υπ’ αρ. 2021176/26-8-2021 αίτηση εξέλιξης 
μόνιμης Επίκουρου Καθηγήτριας κατά τις διατάξεις του 
τετάρτου άρθρου του ν. 4405/2016, καθώς και με τις 
παρακάτω διατάξεις:

1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως τροποποι-
ήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν.  4405/2016, του άρθρου 30 του ν.  4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρ-
θρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019,

2) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της περ. ιδ της παρ. 2 
του άρθρου 21, της παρ. 9 του άρθρου 84 και της παρ. β 
του άρθρου 88 (Καταργούμενες διατάξεις επί των άρ-
θρων 9 και 10 του ν.  4009/2011) του ν.  4485/2017 
(Α΄ 114),

3) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010,
4) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997,
5) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
6) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

υπουργικής απόφασης (Β’ 225) - ΑΠΕΛΛΑ, όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/ 
86/83263/Ζ2/30-6-2020 υπουργικής απόφασης του 
ΥΠΑΙΘ,

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕ-

ΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα 
με έμφαση στην Επιχειρηματική Ευελιξία».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι 
στη διαδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση 
ΔΕΠ, οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18915Τεύχος Γ’ 2757/12.11.2021

πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης 
του ΥΠΑΙΘ (Β’ 225), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα 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 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. 
του 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. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής.

Οι πολίτες κρατών - μελών της ΕΕ 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 θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
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.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στη υπηρεσία που θα προ-
βεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο (άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης  - Β’225) και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης,

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

    Αριθμ. 20212292 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα 

του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Στατι-

στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, της Σχολής 

Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανε-

πιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Πιθανότητες και Στατιστική»   .

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης (συνεδρίαση της 1-3-2021) και 
σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163),
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως τροποποι-

ήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν.  4405/2016, του άρθρου 30 του ν.  4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρ-
θρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς της παρ. 1 του άρθρου 
65 και του άρθρου 70 του ν. 4610/2019,

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.  1α του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και με το άρθρο 76 του 
ν. 4485/2017,

4) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/ 1997,
5) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
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6) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, του άρθρου 21, της 
παρ. 9 του άρθρου 84 και της παρ. β του άρθρου 88 του 
ν. 4485/2017 (Καταργούμενες διατάξεις επί των άρθρων 
9 και του ν. 4009/2011) (Α΄ 114),

7) της υπ’ αρ. 1028040124/26-11-2019 υποβληθείσας 
αίτησης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 του 
Πανεπιστημίου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 
εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,

9) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
υπουργικής απόφασης (Β’ 225) - ΑΠΕΛΛΑ, όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/ 
86/83263/Ζ2/30-6-2020 υπουργικής απόφασης του 
ΥΠΑΙΘ,

10) της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-
γική απόφαση του ΥΠ.ΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: 9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα 
Πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ» σύμφωνα με την οποία 
κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Β’ φάσης στο Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς επτά (7) θέσεις για την πρόσληψη με-
λών Δ.Ε.Π.,

11) της υπ’ αρ. 20210790/29-1-2021 απόφασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 
της 2-12-2020) περί κατανομής μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ 
στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στο 
πλαίσιο της κατανομής της Β’ φάσης βάσει των αφυπη-
ρετήσεων μελών ΔΕΠ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 
(Β΄ 599/2021).

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας κενής (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες και 
Στατιστική».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ, 
οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης 
του ΥΠΑΙΘ (Β’ 225), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδiκτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο την 
αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 

του 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. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής.

Οι πολίτες κρατών - μελών της ΕΕ οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυ-
χίο 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 αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας.

Το Πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
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.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στη υπηρεσία που θα προ-
βεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο (άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης  - Β’225) και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογηικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά 
και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συ-
στήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψη-
φιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση 
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δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την προκήρυ-
ξη προθεσμία συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

    Αριθμ. 20216198 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθ-

μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, της 

Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικεί-

μενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική»   .

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
από 7-9-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, λαμβάνοντας 
υπόψιν την υπ’ αρ. 10424/3-9-2021 αίτηση εξέλιξης μό-
νιμου Επίκουρου Καθηγητή κατά τις διατάξεις του τετάρ-
του άρθρου του ν. 4405/2016, καθώς και με τις παρακάτω 
διατάξεις:

1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως τροποποι-
ήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν.  4405/2016, του άρθρου 30 του ν.  4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρ-
θρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019,

2) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της περ. ιδ της παρ. 2 
του άρθρου 21, της παρ. 9 του άρθρου 84 και της παρ. β 
του άρθρου 88 (Καταργούμενες διατάξεις επί των άρ-
θρων 9 και 10 του ν.  4009/2011) του ν.  4485/2017 
(Α΄ 114),

3) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010,
4) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997,
5) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
6) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

υπουργικής απόφασης (Β’ 225) - ΑΠΕΛΛΑ, όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/ 
86/83263/Ζ2/30-6-2020 υπουργικής απόφασης του 
ΥΠΑΙΘ,

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ, 
οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης 
του ΥΠΑΙΘ (Β’ 225), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα 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 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. 
του 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. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα

5. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής.

Οι πολίτες κρατών - μελών της ΕΕ οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυ-
χίο 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 αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας.

Το Πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.
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Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
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.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στη υπηρεσία που θα προ-
βεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο (άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης  - Β’225) και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης,

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στις περιλήψεις των υπ’  αρ. 20216496/29-9-2021, 
20216478/29-9-2021 και 20216492/29-9-2021 διαπιστω-
τικών πράξεων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Γ΄2487) και αφορούν στην αυτοδίκαιη αποδοχή 
παραιτήσεων των υπαλλήλων Τόγια Ιωάννη, Μαΐστρου 
Βασιλικής και Μπαρτζάκλη Σταυρούλας, λόγω συνταξι-
οδότησης, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. διορθώνεται στη σελίδα 17493 στον στίχο 1 από την 
αρχή και σε καθεμία πράξη:

από το εσφαλμένο: «/29-09-2021»,
στο ορθό «/30-09-2021».
2. στους στίχους 3, 4 και 5 και σε καθεμία πράξη δι-

ορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «της παρ. 1 του άρθρου 147 και της 

παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, των παρ. 15 
α), θ)»,

στο ορθό: «του άρθρου 147 και των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 148 του ν. 3528/2007, της παρ. 15 α), θ)».   

(Από το Πανεπιστημίου Πειραιώς)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Αριθμ. 1101/18-10-2021 
Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Ορυ-

κτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα 

του Καθηγητή Α΄Βαθμίδας, με γνωστικό αντικεί-

μενο «Περιβαλλοντική Μεταλλευτική με Χρήση 

Δεικτών».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-
ας λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Τμήματος 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αρ. 
15/27-07-2021 συνεδρίαση, έπειτα από αίτηση εξέλιξης 
Αναπληρωτή Καθηγητή με ημερομηνία 20-07-2021 και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν. 4610/2019 της συνέργειας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
(A΄ 70).

2. Της παρ. 18 του άρθρου 8, της παρ. 9γ του άρθρου 9, 
της παρ. 1 του άρθρου 16, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 
77 και της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195).

3. Του άρθρου 2 του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
4. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων του Υπουργείου 

Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπό 
στοιχεία Φ.122.1/350/141732/Β2/09-12-2011 (ανακοινο-
ποιημένης στο ορθό στις 20-12-2011) και υπό στοιχεία 
Φ.122.1/58/22996/Β2/05-03-2012.

5. Του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

6. Του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) 
και της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-07-2016.

7. Την υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία Φ.122.1/ 
6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β’ 225) ̋ α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότη-
τας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτι-
σης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών 
μελών˝.

8. Του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) «Ρύθμιση 
θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατά-
ξεις», που αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 16 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
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9. Την υπ’ αρ. 4053/31-03-2017 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Διαδικασία 
προκήρυξης, επιλογής και εξέλιξης θέσεων καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποί-
ησης επίκουρων καθηγητών επί θητεία στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 1493).

10. Την υπ’ αρ. 122/25-09-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την 
μείωση του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων 
των υποψηφίων για θέση μέλους ΔΕΠ.

11. Του άρθρου 2, της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της 
παρ. 2ιδ του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

12. Την υπό στοιχεία Φ. 121/Ζ2/130996/14-10-2021 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Έγκριση πίστωσης προκηρύξεις εξέλιξης (22) θέσεων 
Καθηγητών Πανεπιστημίων» αποφάσισε την ανοικτή 
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Κα-
θηγητή Α΄Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλ-
λοντική Μεταλλευτική με Χρήση Δεικτών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός 
(1) μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (υπεύθυνη Θεοδώρα 
Τερλέκη, διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζά-
νης, Τηλ. 24610 68255).

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

του διαβατηρίου.
2. Αντίγραφα 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 τα άλλα επιστημονικά 
δημοσιεύματα.

6. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοιχεία που πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία προσόντα 
εκλογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4521/2018.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί κατόπιν παραπεμπτικού 
εγγράφου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα 
καταθέσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου 
να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Η υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως:

- Το πιστοποιητικό γέννησης του επιλεγέντος υπο-
ψηφίου. 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 χρήσης.
- Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 

Α΄. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι άρρενες 
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. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν 
να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί-
ου 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.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18920 Τεύχος Γ’ 2757/12.11.2021
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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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