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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ
Στις εφημερίδες α) ΤΑ ΝΕΑ, β) ΚΕΦΑΛΑΙΟ και γ) ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ,
δημοσιεύτηκε την 15η και 22η Μαρτίου 2014, η Αριθ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π.
οικ.118331/

20-12-2013

Απόφαση

-

Προκήρυξη

πλήρωσης

των

παρακάτω θέσεων Διδακτικού - Προσωπικού - Καθηγητών της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας:
ΠΕ Διδακτικό Προσωπικό - Καθηγητές, στις Έδρες:
Α. Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής (1) θέση
Β. Υγιεινής του Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής (1) θέση
Γ. Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων (1) θέση
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Διεύθυνση Γραμματείας
της ΕΣΔΥ (Λ. Αλεξάνδρας 196, 1ος όροφος, Τ.Κ. 115 21, ΑΘΗΝΑ) την
υποψηφιότητά τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
μέχρι τη Δευτέρα 23-6-2014 και ώρα 14.00, οπότε και λήγει η προθεσμία
υποβολής υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής του
φακέλου υποψηφιότητας, η ημερομηνία και ώρα αποστολής, η οποία
πρέπει να αναγράφεται, δεν μπορεί να είναι πέραν της προαναφερθείσας
προθεσμίας υποβολής.
Οι

ενδιαφερόμενοι

για

περισσότερες

πληροφορίες

μπορούν

να

απευθύνονται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196,
τηλ. 213/2010136-110).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών
εργασιών τους.
3. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων Σπουδών των υποψηφίων.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αντίγραφο του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός
και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με
αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί
και βεβαίωση ή πιστοποιητικό της οικείας σχολής για τον ακριβή
αριθμητικό βαθμό.
Εάν ο τίτλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έχει αποκτηθεί στην
αλλοδαπή απαιτείται μόνο: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης
δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει
το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Στις
περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους
αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική
ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος
χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρα 8).
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από
το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού,
εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους
τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη
αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί
ισοτιμίας, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την
πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η
οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του
πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου
είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του
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μεταπτυχιακού διπλώματος και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός
τίτλος, β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή
ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

4. Αποδεικτικά

στοιχεία

(βιβλία,

δημοσιεύσεις,

πιστοποιητικά

προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, κ.λ.π.) από τα οποία
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί ειδικά και αποδειγμένα
με τον κλάδο της Έδρας υποψηφιότητάς του και έχει συμβάλει με
πρωτότυπες εργασίες ή άλλες επιστημονικές ή επαγγελματικές
δραστηριότητες στην προαγωγή του κλάδου αυτού.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα ανωτέρω υποβαλλόμενα πρωτότυπα
αποδεικτικά στοιχεία.
6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας,
φωτοτυπία των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν
κάποιο από τα στοιχεία έχει μεταβληθεί δηλώνεται το νέο στοιχείο με
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Είναι προφανές ότι αρκεί μία
υπεύθυνη δήλωση για να δηλωθούν περισσότερα από ένα στοιχεία.
7. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας. Η υγεία των
υποψηφίων να ασκήσουν τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης,
πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β)
ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό
έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα
της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί (το δικαιολογητικό αυτό θα
κατατεθεί από τους υποψηφίους οι οποίοι θα επιλεγούν σε θέσεις κατά
την ημέρα ορκωμοσίας τους) .
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπο δήλωσης διατίθεται στην
ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ) στην οποία ο υποψήφιος, επί ποινή απόρριψης,
θα αναφέρει ότι:
α) Δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
β) Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, καθώς και τα στοιχεία του Στρατολογικού
Γραφείου στο οποίο υπάγεται (αφορά τους άντρες υποψηφίους).
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γ) Δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα
για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (α), έστω και αν το
αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
δ) Δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα.
ε) Δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις
δύο αυτές καταστάσεις, καθώς και την Εισαγγελία Πρωτοδικών στην
οποία υπάγεται (Νομός, Δήμος, Κοινότητα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ θα αναζητηθούν
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της
τελικής πράξης διορισμού.
9. Αποδεικτικά καλής γνώσης μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας,
Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης
αυτής αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0
CDEQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.asep.gr%2Fasep%2Fsite%2Fhome
%2FLibrary%2FAttach%2BFiles%2Fmob_E.csp&ei=Pjk9U7JHsLIPLuugJgE
&usg=AFQjCNFf56OIOTti2duJexCqo4CUeWNs8w&bvm=bv.63934634,d.ZW
U&cad=rja

10. Βεβαίωση εκπλήρωσης ή νόμιμης απαλλαγής της υποχρεωτικής
υπηρεσίας υπαίθρου (αφορά μόνο γιατρούς).
11. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να
υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
επιπέδου Δ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής
γλώσσας.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε έξι (6)
αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε
ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής, τα οποία θα βρίσκονται στη
Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του
Συλλόγου Καθηγητών της ΕΣΔΥ και της Εισηγητικής Επιτροπής καθ' όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας του άρθρου 10 του Π.Δ./1233/1981.
Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
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