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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/337519/13.07.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης του Μουσείου Νεότερου Ελ-
ληνικού Πολιτισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988, με τις διατάξεις του 
άρθρου 81 του ν. 1958/1991, σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 10 του π.δ. 24/2019, το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 
με τον ν. 3812/2009 (περ. η της παρ. 2 του άρθρου 1) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του 
ν. 4049/2012, την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 3905/2010, 
και τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Έλεγ-
χος γνησιότητας δικαιολογητικών», το υπό στοιχεία ΕΥ-
ΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ/1095/29-3-2016 έγγραφο σχετικά με τις 
Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ σε έργα ΕΣΠΑ 
και της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, λύεται η 
εργασιακή σχέση λόγω οικειοθελούς αποχώρησης με 
το ακόλουθο επιστημονικό προσωπικό, Λαμπίρη Διώνη 
του Ιωάννη ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην συντήρηση του ξύ-
λου. Το οποίο είχε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠ-
ΠΟΑ/223610/17.05.2022 (6ΧΟ84653Π4-ΤΘΕ) απόφαση 
πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες 
του Υποέργου 3 «Οργάνωση - Υλοποίηση της νέας έκ-
θεσης των μόνιμων συλλογών του Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού», της ενταγμένης πράξης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με τίτλο 
«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ-
ΠΟΑ. στις οδούς Αδριανού - Άρεως - Κλάδου - Βρυσακίου 
στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού» και Κωδικό ΟΠΣ 5001591, απολο-
γιστικά και με αυτεπιστασία από το Μουσείο Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7454654730/28.07.2022).

    Με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/251894/31.05.2022 
και ΥΠΠΟΑ/258058/02.06.2022 αποφάσεις της Προϊ-
σταμένης του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτι-
σμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 
54 του π.δ. 410/1988, με τις διατάξεις του άρθρου 81 
του ν. 1958/1991, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του 
π.δ. 24/2019, το άρθρο 18 του ν.  2190/1994 με τον 
ν. 3812/2009 (περ. η της παρ. 2 του άρθρου 1) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4049/2012, 
την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 3905/2010, και τις δι-
ατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Έλεγχος γνη-
σιότητας δικαιολογητικών», το υπό στοιχεία ΕΥΤΟΠ/Α/
ΕΣΠΑ/1095/29-3-2016 έγγραφο σχετικά με τις Διαδικα-
σίες πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ σε έργα ΕΣΠΑ και 
την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, λύεται η ερ-
γασιακή σχέση λόγω οικειοθελούς αποχώρησης με το 
ακόλουθο προσωπικό Τσεγγενέ Μαρία του Αλεξίου, ΔΕ 
Εργατών και Αρναούτη Γεώργιου του Νικολάου, ΔΕ Ερ-
γατών. Το οποίο είχε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
ΥΠΠΟΑ/187091/27.4.2022 (6ΜΛΞ4653Π4-Δ2Ζ) απόφα-
ση παράτασης πρόσληψη για τις ανάγκες του Υποέργου 
3 «Οργάνωση - Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μόνι-
μων συλλογών του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πο-
λιτισμού», της ενταγμένης πράξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Αποκατάστα-
ση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΑ. στις οδούς 
Αδριανού - Άρεως - Κλάδου - Βρυσακίου στην Πλάκα για 
εγκατάσταση του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πο-
λιτισμού» και Κωδικό ΟΠΣ 5001591, απολογιστικά και 
με αυτεπιστασία από το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού 
Πολιτισμού.

1. Τσεγγενέ Μαρία του Αλεξίου, ΔΕ Εργατών.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1211201134/22.06.2022).
2. Αρναούτης Γεώργιος του Νικολάου, ΔΕ Εργατών.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1207697703/22.06.2022).

  Η Προϊσταμένη του Μουσείου

ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΔΗ
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          Με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/361671/26.7.2022 από-
φαση της Διευθύντριας Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημεί-
ων Ακρόπολης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
46 και 54 του π.δ. 410/1988 και τις παρ. 9 και 10 του 
άρθρου 1 του ν. 4038/2012, λύεται στις 22.7.2022 λόγω 
οικειοθελούς αποχώρησης σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία ΥΠΠΟΑ/353836/21.7.2022 δήλωση παραίτησης, η 
υπαλληλική σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. της Δαβίλλα Φωτεινής του 
Ανδρέα, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, από το 
έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9330606611/25.7.2022).

  Η Διευθύντρια 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

     

  Με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/365597/28-07-2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αι-
τωλοακαρνανίας και Λευκάδος, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991, 
του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, της παρ. 2 του άρθρου 6
του π.δ. 164/2004, του άρθρου 59 του π.δ. 410/1988, της 
παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 3905/2010, της παρ. 3 του 
άρθρου 40 του ν. 4049/2012, της παρ.  9 του άρθρου 1 
του ν. 4038/2012, παρατείνεται η απασχόληση του παρα-
κάτω προσωπικού από 01/08/2022 μέχρι 31/01/2023, με 
δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, με σύμβαση εργασί-
ας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου "Στερέωση, αποκατάσταση και 
ανάδειξη Θεάτρου Στράτου":

Καλλιόπης Κότσαγα του Χρήστου με ειδικότητα Π.Ε 
Αρχαιολόγος με εμπειρία - εξειδίκευση στην Προϊστο-
ρική- Κλασική Αρχαιολογία.

Η μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα καλυ-
φθεί από χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1042411884/09-02-2021).

  Η Προϊσταμένη 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ

      

 Με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/363989/27-07-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Φλώρινας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 81 του ν. 1958/1991, του άρθρου 10 του π.δ. 
24/2019 και την περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 2190/1994 και σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 
1 του ν. 4038/2012, την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΙΠΚΑ/2191/1311/98/8-1-2016 (ανακοινοποίηση στο 
ορθό) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού για την έγκριση παράτασης προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαί-
σιο των υποέργων Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευ-
νών και την υπ’ αρ. 95/2019 απόφαση της Επιτροπής της 
παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 του Συμβουλίου 

της Επικρατείας για την κατ’ εξαίρεση παράταση συμ-
βάσεων και πρόσληψη εργαζομένων σε έργα ΕΣΠΑ στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρατείνεται η 
απασχόληση του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις 
ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 2 «Αρχαιολογία/Εσω-
τερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου» 
του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου 
Αμυνταίου», της ομώνυμης πράξης:

Από 28/07/2022 έως 27/09/2022 με δυνατότητα ανα-
νέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου:

Παπαζήσης Κοσμάς του Χρήστου, με ειδικότητα ΥΕ 
Εξειδικευμένων εργατών.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου 2 «Αρχαιολογία/
Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταί-
ου» του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου 
Δήμου Αμυνταίου».

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5971453673/28.03.2022).

  Η Προϊσταμένη 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΙΩΤΑ

Ι

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

    Αριθμ. 20011 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέ-

λους ΔΕΠ του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας 

του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω-

στικό αντικείμενο «Άλγεβρα».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(συνεδρία υπ΄αρ. 722/10.06.2022), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 30.05.2022 (υπ΄αρ. 1147/30.05.2022) αίτηση 
εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και έχοντας 
υπόψη:

1. την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ 
την παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

2. τις παρ.  10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129),

3. την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),

4. την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
5. το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
6. την περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/

2011 (Α’ 195) και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114),

7. την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
9. το άρθρο 9 και το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
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10. το π. δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπη-
ρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132),

11. το π.δ. 105/2013 (Α’ 137), Μετονομασία Τμήματος 
και Ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

12. την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 465)
διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών (3) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

13. τον ν. 4559/2018, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις,

14. την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019,
15. την απόφαση υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/

31.01.2017 (Β’ 225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση  
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφά-
σισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα» του 
Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας του Τμήματος Μαθη-
ματικών.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Η ερευνητική περιοχή την Μαθηματικών αναφερό-

μενη ως «Άλγεβρα» αποτελεί τον ένα από τους τρεις 
βασικούς κλάδους της Μαθηματικής επιστήμης. Θε-
ωρείται ιδιαίτερα ευρεία και καλύπτει την αφηρημένη 
και εφαρμοσμένη άλγεβρα. Περιλαμβάνει πολλές ανα-
γνωρισμένες ειδικότητες, όπως «Θεωρία Σωμάτων και 
Πολυωνύμων», «Μεταθετική Άλγεβρα», «Γραμμική και 
πλειογραμμική Άλγεβρα», «Θεωρία Πινάκων», «Προ-
σεταιριστικοί Δακτύλιοι και Άλγεβρες», «Αλγεβρική 
Γεωμετρία», «Μη προσεταιριστική Δακτύλιοι και Άλγε-
βρες», «Θεωρία Κατηγοριών», «Ομολογική Άλγεβρα», 
«Κ-Θεωρία», «Θεωρία Ομάδων και Γενικεύσεις», «Γενικά 
Αλγεβρικά Συστήματα», «Διατάξεις, σύνδεσμοι (πλέγ-
ματα), «Διατεταγμένες αλγεβρικές δομές», «Αλγεβρική 
Τοπολογία», «Τοπολογικές Άλγεβρες», «Θεωρία Αναπα-
ραστάσεων», «Θεωρία Αριθμών» κ.ά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https: //apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρ-
ξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 
ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Ε.τ.Κ. και την ανάρτησή της στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρε-
ται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

α) αίτηση υποψηφιότητας (νοείται η υποβολή μέσω 
πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ).

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά και τα 
οποία δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ κατά την εγγραφή του.

Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου (σε περίπτωση αντικατάστασής του ή λήξης 
της ισχύος του).

2. Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα.
3. 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 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Υπεύθυνη δήλωση για την κατοχή ή όχι μόνιμης 
θέσης στο Δημόσιο Τομέα. Εάν κατέχουν μόνιμη θέση 
στο Δημόσιο θα αναφέρουν ότι θα παραιτηθούν με την 
ανάληψη καθηκόντων τους.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα 
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
προσόντα εκλογής.

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρί-

σουν υπεύθυνη δήλωση του ν.  1599/1986 (Α’  254) 
όπου δεσμεύονται ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδο-
ση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώ-
λυμα διορισμού.

β) Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

- Οι γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα 
κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλεγούν σε 
θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
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της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορι-
σμού.

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.

  Ιωάννινα, 22 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

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