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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 25864 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής 

θέσης Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας 

Δ’, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική τεκμη-

ρίωση αρχαιολογικού υλικού μέσω τεχνολογι-

ών αιχμής». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 

(Α’  38).
2. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α’  195).
3. Το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) καθώς και την 

υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-07-2016 εφαρμοστική εγκύ-
κλιο (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
5. Το άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’  254).
6. Το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 (Α’  237).
7. Το π.δ. 134/99 (Α’ 132).
8. Το π.δ. 117/2002 (Α’ 99).
9. Τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 147/2009 (Α’  189).
10. Την περ.  ιγ) της παρ.  2 του άρθρου 5 του 

ν. 3469/2006 (Α’  131).
11. Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184).
12. Τον ν. 3528/2007 (Α’ 26) και ιδίως τα άρθρα 4, 5, 7, 

8, 10, 18 και 19 αυτού.
13. Τον ν. 2431/1996 (Α’ 175).
14. Την περ.  ιγ) της παρ.  2 του άρθρου 5 του 

ν. 3469/2006 (Α’  131).
15. Τις παρ. 6, παρ. 7, παρ. 9, παρ. 11 του άρθρου 26, 

τις παρ. 1, παρ. 2, παρ. 3, παρ. 4 του άρθρου 28, το άρθρο 
29 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

16. Το υπό στοιχεία 89185/Ζ2/04.06.2019 (υπ’ αρ. 
6856/04-06-2019 εισ. εγγράφου) έγγραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Προκηρύξεις θέσεων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».

17. Το γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υφίστα-
ται η παρακάτω προκηρυσσόμενη κενή οργανική θέση 

μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(Π.Ε.).

18. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-8-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων εκλογής, ως Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, του Γεωργίου Κοντάκη του Μιχαήλ, 
Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής 
του Ιδρύματος.

19. Την υπ’ αρ. 23324/22-10-2021 κανονιστική από-
φαση του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Προσωρινή 
ρύθμιση των όρων και των προύποθέσεων προκήρυξης 
θέσεων και διαδικασίας επιλογής μελών των κατηγοριών 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), σύμ-
φωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
“Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” (Α’  83)» 
(Β΄ 5321).

20. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία υπ’ αρ. 16/03/2022) για 
την προκήρυξη μιας κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π., αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης 
Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) κατηγο-
ρίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό 
αντικείμενο «Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση αρχαιολογικού 
υλικού μέσω τεχνολογιών αιχμής».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα εξής: Αρχιτε-

κτονικό σχέδιο, φωτογραμμετρία, αεροφωτογράφιση και 
ψηφιακή τρισδιάστατη τεκμηρίωση ανασκαφής και ευ-
ρημάτων. Θεωρία και τεχνικές κλασικών μεθόδων τοπο-
γραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, σχεδιασμού 
τομών, στρωματογραφίας, καθώς και αρχιτεκτονικών 
μελών και κινητών ευρημάτων. Aποτύπωση μνημείων 
και κινητών ευρημάτων με παραγωγή τρισδιάστατων 
μοντέλων, ορθοφωτογραφιών, χρήση σχεδιαστικών 
προγραμμάτων τρισδιάστατης τεκμηρίωσης. Εισαγωγή 
στη φωτογραμμετρία και την τηλεπισκόπηση.

Το γνωστικό αντικείμενο της «Αρχιτεκτονικής τεκμηρί-
ωσης αρχαιολογικού υλικού μέσω τεχνολογιών αιχμής» 
εμπίπτει στον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέ-
χνης για την παροχή έργου στην εν γένει λειτουργία του 
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προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές 
υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτι-
κού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του Τομέα. 
Συγκεκριμένα το γνωστικό αντικείμενο υποστηρίζει τις 
αρχαιολογικές έρευνες του Τομέα από το πεδίο έως τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων, καθώς και διδακτικές 
ανάγκες στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα μαθημάτων του Τμήματος. Η νέα θέση ΕΤΕΠ είναι 
απαραίτητη για την υποστήριξη του προπτυχιακού 
μαθήματος ΑΕΠ 100 Αρχαιολογική Έρευνα Πεδίου, των 
μεταπτυχιακών εργαστηρίων ΑΜΚ-ΠΑΡ 149, ΑΜΚ-ΚΑΡ 
149 και ΒΣ 108 Αρχαιολογική έρευνα πεδίου: Ανασκαφή 
Ελεύθερνας.

Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης:
- Κατοχή Πτυχίου ΑΕΙ ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχα-

νικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 
αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Πανεπιστημίου της 
αλλοδαπής.

- Εμπειρία στο ανασκαφικό σχέδιο, φωτογραμμετρία, 
αεροφωτογράφιση και ψηφιακή τρισδιάστατη τεκμηρί-
ωση ανασκαφής και ευρημάτων, η οποία να αποδεικνύ-
εται είτε από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική ερευ-
νητική ενασχόληση, είτε από σχετικές σπουδές είτε από 
επιμόρφωση είτε από συνδυασμό αυτών.

Θα συνεκτιμηθούν:
- Εμπειρία στο ελεύθερο σχέδιο και τη φωτογράφηση 

μνημείων.
- Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
- Επιστημονικό έργο, αρχιτεκτονικές μελέτες και δη-

μοσιεύσεις.
- Δίπλωμα χειριστή ΣμηΕΑ (σύστημα μη επανδρωμέ-

νου αεροσκάφους).
Ο τρόπος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω 

προϋποθέσεων θα γίνει με συνέντευξη από τριμελή επι-
τροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, αρχό-
μενη από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της προ-
κήρυξης στον ιστότοπο του Ιδρύματος, να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης (υπεύθυνη κα Σταυρούλα Κρητικάκη) τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Αντίγραφα τίτλων πτυχίων και λοιπών τίτλων σπου-

δών.
3. Σε περίπτωση έκδοσης πτυχίων από Α.Ε.Ι της αλλο-

δαπής συνυποβάλλονται και οι σχετικές πράξεις ή βε-
βαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικού έργου, αρχιτε-

κτονικών μελετών και δημοσιεύσεων.
6. Αντίγραφα επιστημονικού έργου, αρχιτεκτονικών 

μελετών ή δημοσιεύσεων.
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
8. Επικυρωμένο αντίγραφο ξένης γλώσσας.
9. Προκειμένου για πολίτες άλλων κρατών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπου-

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

10. Αποδεικτικά απόκτησης επαγγελματικής ή επιστη-
μονικής προϋπηρεσίας για την εμπειρία στο ανασκαφικό 
σχέδιο και στη φωτογραμμετρία, αεροφωτογράφιση, 
καθώς και στην ψηφιακή τρισδιάστατη τεκμηρίωση ανα-
σκαφής και ευρημάτων.

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

12. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου για δικαστική 
χρήση.

13. Εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, πι-
στοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι 
ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική 
υποχρέωση, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 
όπου δεσμεύεται ότι θα έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις ή θα έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού του. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες άλλου κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

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

• Τα δικαιολογητικά 11, 12 και 13 θα αναζητηθούν αυ-
τεπάγγελτα από την υπηρεσία.

• Το δικαιολογητικό 14 θα κατατεθεί στην υπηρεσία 
από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί με προσκόμιση σχε-
τικών ιατρικών πιστοποιητικών από παθολόγο ή γενικό 
γιατρό και ψυχίατρο, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου 
της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

• Οι τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού πρέ-
πει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά 
νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται 
ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους 
από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

• Ως προς την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξέ-
νης γλώσσας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύουν και όπως 
αναλυτικά καταγράφονται τα σχετικά αποδεικτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» των προκηρύξεων θέσεων του Α.Σ.Ε.Π.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα είναι στη διάθεση της 
τριμελούς εισηγητικής επιτροπής που συμμετέχει στην 
εν λόγω διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
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Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για δια-
σαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δι-
καιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φο-
ρέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών 2120 και 2190 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο,   26 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 2971/16-01-2023 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), την παρ. 5 του 
άρθρου 95 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε με 
το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητι-
κής Βουλής των Ελλήνων (Α’ 84), τα άρθρα 4 έως 8, 16 
έως 18, 22 και 80 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), το άρθρο 14 
του ν. 2190/1994 (Α’ 28), το άρθρο 38 του ν. 4369/2016 
(Α΄ 33  - Διόρθωση Σφάλματος στο Α΄ 34), το άρθρο 
11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), την παρ. 21 του άρθρου 9 
του ν. 4057/2012 (Α’ 54), το άρθρο 18 του π.δ. 50/2001 
(Α΄ 39), την υπό στοιχεία 2ΕΓ/2016 προκήρυξη του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης (Α.Σ.Ε.Π. 6), την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.Κ./125/οικ.32041/15-12-2016 (Β΄ 4137 - Διόρθωση 
σφάλματος στο Β΄ 323/2017) απόφαση της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατανομή διοριστέων 
της 2ΕΓ/2016 προκήρυξης», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/οικ.15980/15-05-2017
(Β’ 1807), όμοια, «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
125/οικ.32041/15-12-2016 απόφασης κατανομής της 
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Από-
φαση κατανομής διοριστέων της 2ΕΓ/2016 προκήρυξης» 
(Β΄ 4137, ΑΔΑ: 7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ)», την υπ’ αρ. 428/
04-04-2019 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. 
(Γ΄ 645), που εκδόθηκε, μεταξύ άλλων, σε εκτέλεση της 
υπ’ αρ. 2112/2018 οριστικής και αμετάκλητης απόφα-
σης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με 
την οποία διατίθενται προς διορισμό σε κενή οργανική 
θέση του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος η υποψήφια της 
υπό στοιχεία 2ΕΓ/2016 προκήρυξης, κατηγορίας Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου Διοικητικών 
Γραμματέων Ευαγγελία Λάζαρη του Αγγέλου, σε συμ-
μόρφωση της ανωτέρω απόφασης, την αίτηση (υπ’ αρ. 
16910/06-06-2019 και υπ’ αρ. 17524/11-06-2019 συμπλη-
ρωματική αυτής) διορισμού της Ευαγγελίας Λάζαρη και 
τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά διορισμού 
της προαναφερόμενης, το γεγονός ότι η υπηρεσία μας 
προέβη στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) αυτεπάγγελτο 
έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που υποβλή-
θηκαν από την ως άνω υποψήφια για διορισμό των οποί-
ων και διαπιστώθηκε η εγκυρότητά τους, το υπό στοι-
χεία 2/187933/ΔΠΓΚ/19-12-2022 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για διορισμούς 
και προσλήψεις του άρθρου 73 του ν. 4646/2019», το 
υπό στοιχεία Φ.1/Α/7/1756/Β1/10-01-2023 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., τροποποιείται η υπ’ αρ. 2248/27354/29-08-2019 
πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών περί 
διορισμού υπαλλήλου (Γ΄  1772), κατόπιν του υπ’  αρ. 
1155/18-06-2021 πρακτικού του ΙΑ’ Τμήματος του Διοικη-
τικού Εφετείου Αθηνών, και διορίζεται στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών η Ευαγγελία Λάζαρη του Αγγέλου, επιτυχούσα 
της υπό στοιχεία 2ΕΓ/2016 προκήρυξης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
(Α.Σ.Ε.Π. 6), αναδρομικά από 12-07-2017, ημερομηνία 
δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων διορισμού των λοι-
πών συνυποψηφίων της στην ως άνω προκήρυξη, σε 
κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου κατηγορίας 
ΔΕ του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με εισα-
γωγικό βαθμό Δ’ (ν. 4369/2016, όπως ισχύει) και διετή 
δοκιμαστική υπηρεσία, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 428/
04-04-2019 απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 645) που εκδόθη-
κε σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 2112/2018 οριστικής και αμε-
τάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 5955/09-09-2019).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1718101056/02-07-2019).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 42797/02-07-2019).

    Με την υπ’ αρ. 2972/16-01-2023 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274),  την παρ. 5 
του άρθρου 95 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθη-
κε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Ανα-
θεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (Α΄ 84), τα άρθρα 4 
έως 8, 16 έως 18, 22 και 80 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), το 
άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), το άρθρο 38 του 
ν. 4369/2016 (Α΄ 33 - Διόρθωση Σφάλματος στο Α΄ 34), 
το άρθρο 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), την παρ. 21 του 
άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), το άρθρο 18 του 
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), την υπό στοιχεία 2ΕΓ/2016 προκή-
ρυξη του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης (Α.Σ.Ε.Π. 6), την υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ.32041/15-12-2016 (Β΄ 4137 - Δι-
όρθωση σφάλματος στο Β΄  323/2017) απόφαση της 
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατανομή δι-
οριστέων της 2ΕΓ/2016 προκήρυξης», όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/οικ.15980/
15-05-2017 (Β΄ 1807), όμοια, «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ.32041/15-12-2016 απόφασης κα-
τανομής της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα: «Απόφαση κατανομής διοριστέων της 2ΕΓ/2016 
προκήρυξης» (Β΄ 4137, ΑΔΑ: 7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ)», την 
υπ’ αρ. 428/04-04-2019 απόφαση του Δ’ Τμήματος του 
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Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 645), που εκδόθηκε, μεταξύ άλλων, σε εκτέ-
λεση της υπ’ αρ. 2112/2018 οριστικής και αμετάκλητης 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφω-
να με την οποία διατίθενται προς διορισμό σε κενή ορ-
γανική θέση του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος η υποψή-
φια της υπό στοιχεία 2ΕΓ/2016 προκήρυξης, κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου Διοικητικών 
Γραμματέων Μάρθα Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντί-
νου, σε συμμόρφωση της ανωτέρω απόφασης, την αί-
τηση (υπ’ αρ. 16691/05-06-2019) διορισμού της Μάρθας 
Παναγιωτοπούλου και τα συνημμένα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά διορισμού της προαναφερόμενης, το γεγονός 
ότι η υπηρεσία μας προέβη στον προβλεπόμενο από τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 
(Α΄ 237) αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των δικαιο-
λογητικών που υποβλήθηκαν από την ως άνω υποψήφια 
για διορισμό των οποίων και διαπιστώθηκε η εγκυρότη-
τά τους, το υπό στοιχεία 2/187933/ΔΠΓΚ/19-12-2022 έγ-
γραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: 
«Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπο-
λογισμό για διορισμούς και προσλήψεις του άρθρου 73 
του ν. 4646/2019», το υπό στοιχεία Φ.1/Α/7/1756/Β1/
10-01-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋ-
πολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., τροποποιείται η 
υπ’ αρ. 2247/27348/29-08-2019 πράξη της Πρυτάνεως 

του Πανεπιστημίου Πατρών περί διορισμού υπαλλήλου 
(Γ΄ 1714), κατόπιν του υπ’ αρ. 1154/2021 πρακτικού συ-
νεδριάσεως του ΙΑ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, και διορίζεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών η Μάρ-
θα Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου, επιτυχούσα 
της υπό στοιχεία 2ΕΓ/2016 προκήρυξης του Αναπληρω-
τή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης (Α.Σ.Ε.Π. 6), αναδρομικά από 12-07-2017, ημερο-
μηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων διορισμού 
λοιπών συνυποψηφίων της στην ως άνω προκήρυξη, σε 
κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ 
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ’ (ν. 4369/2016, όπως ισχύει) και διετή δοκιμαστι-
κή υπηρεσία, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 428/04-04-2019 
απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 645) που εκδόθηκε σε εκτέ-
λεση της υπ’ αρ. 2112/2018 οριστικής και αμετάκλητης 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 5986/11-09-2019).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6771127875/02-07-2019).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 42770/02-07-2019).

  Ο Πρύτανης
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