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1 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

2 Πίνακες Διοριστέων

   1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Αριθμ. 28829 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχο-
λής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 
εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και γνωστικό αντικείμε-
νο «Διοίκηση». 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (αριθμ. συνεδρ. 
100/16-1-2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιδ) του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

2. Του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δι-
αφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 112).

3. Των άρθρων 29, 79, 80 και 81 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 
(Α’ 32).

5. Του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).
6. Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
8. Των άρθρων 15 και 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
9. Της παραγράφου 1γ του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 

(Α’ 38), περί μη ανάγκης έκδοσης της εγκριτικής από-
φασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
ΠΥΣ33/2006 (Α' 280) για την προκήρυξη θέσεων μελών 
Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

10. Του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

11. Του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
12. Των π.δ. 147/2009 (Α’ 189), Κεφάλαιο Α' «Πλήρωση 

θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π.» και 118/2002 (Α’ 99).
13. Των εφαρμοστικών εγκυκλίων του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ. 126603/
Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) και 89185/Ζ2/ 
4-6-2019.

14. Της υπ’ αρ. 24769/25-4-2019 κανονιστικής απόφα-
σης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης «Διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, επιλο-
γής και περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι τη δημοσίευση του Οργανι-
σμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Β’ 1882).

15. Την υπ’ αρ. 15580 (Γ’ 71/2020) πράξη του Πρύτανη 
του Α.Π.Θ. αυτοδίκαιης παραίτησης της Νίκης Γλαβέλη 
από τη μόνιμη θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ κατηγορίας, του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λόγω διορισμού της σε 
μόνιμη τακτική θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση», του Τμήμα-
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Επιστημών της 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Γ’ 2410).

16. Την υπ’ αρ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών, από 01-09-2019 
έως 31-08-2022.

17. Την υπ’ αρ. 84604/Ζ2/2-7-2020 απόφαση της 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση 
προκήρυξης μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.), ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟ-
ΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μία (1) θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-

κού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα 
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Δ, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση» του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό 
εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά 
κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών καθώς επίσης 
και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία που αφορούν στο 
γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση».

Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της παραπά-
νω θέσης είναι:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης (Τμημάτων Διοίκησης ή Οικονομικών Επιστημών).

2. Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Θα συνεκτιμηθούν:
1. Συναφής διδακτορικός τίτλος σπουδών.
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
3. Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία σε πεδίο συναφές του γνωστικού αντικει-
μένου «Διοίκηση».

4. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
με κριτές στο πεδίο του του γνωστικού αντικειμένου 
«Διοίκηση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία του εγγράφου του Ιδρύματος της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
Ημερήσιο Τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το 
γνωστικό αντικείμενό της, για την οποία ενδιαφέρεται 
να κριθεί ο υποψήφιος.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

3. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης 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.

4. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-
δών.

Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των λοιπών 
τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να 
υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.), ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμι-
σης της βεβαίωσης της ισοτιμίας το αργότερο κατά τον 
χρόνο της κρίσης.

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για τα 
τυχόν υποβαλλόμενα προς κρίση έργα.

6. Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας, της διδακτο-
ρικής διατριβής, επιστημονικού και συγγραφικού έργου 
ή δημοσιεύσεων τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD ή άλλο μέσο αποθήκευσης), θα βρίσκονται 
στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής 
Επιλογής.

7. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας 
τους.

8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 5, 6, 7 και 8 υποβάλ-

λονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονι-
κή μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στη διάθεση όλων 
των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και 
να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να 
συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συ-
νοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων 
καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή 
δημοσιεύσεις.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύο-
νται από νόμιμες μεταφράσεις.

Επιπλέον απαιτούνται:
• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί 
στην υπό πλήρωση θέση πριν την έκδοση της πρυτανι-
κής πράξης διορισμού του.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α', τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

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.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

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. 

 Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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 Αριθμ. 28840 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Δι-

δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής 

Πολυτεχνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης, με εισαγωγική βαθμίδα Δ και 

γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Σεισμολογία και 

Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική». 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Πολυ-
τεχνικής (αριθμ. συνεδρ. 6/10-12-2019) και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιδ) του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 131).

2. Του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δι-
αφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 112).

3. Των άρθρων 29, 79, 80 και 81 του ν. 4009/2011 (Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Της Παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 
(Α΄ 32).

5. Του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).
6. Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
8. Των άρθρων 15 και 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
9. Της παραγράφου 1γ του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 

(Α΄ 38), περί μη ανάγκης έκδοσης της εγκριτικής από-
φασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
ΠΥΣ33/2006 (Α΄280) για την προκήρυξη θέσεων μελών 
Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

10. Του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
11. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132’).
12. Των π.δ. . 147/2009 (Α΄ 189), Κεφάλαιο Α΄ «Πλήρω-

ση θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π.» και 118/2002 (Α΄ 99).
13. Των εφαρμοστικών εγκυκλίων του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’αρ. 126603/
Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) και 89185/Ζ2/ 
4-6-2019.

14. Της υπ’ αρ. 24769/25-4-2019 (Β’ 1882) κανονιστι-
κής απόφασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Διαδικασίες προκήρυξης 
θέσεων, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι τη δημοσί-
ευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

15. Την υπ’αρ. 9772/22-11-2019 (Γ’ 2277) πράξη του 
Πρύτανη του Α.Π.Θ. αυτοδίκαιης παραίτησης της Ζαφει-
ρίας Ρουμελιώτη από τη μόνιμη θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ 
κατηγορίας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Σεισμο-
λογία και Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική», του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, λόγω διορισμού της σε μόνιμη τακτική 
θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστι-

κό αντικείμενο «Σεισμολογία-Γεωφυσική», του Τμήματος 
Γεωλογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών (Γ’ 2149/2019).

16. Την υπ’ αρ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών, από 01-09-2019 
έως 31-08-2022.

17. Την υπ’ αρ. 84617/Ζ2/2-7-2020 απόφαση της 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση 
προκήρυξης μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)», 
αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.), ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα Δ, με 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Σεισμολογία και Γεω-
τεχνική Σεισμική Μηχανική» του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών της Σχολής Πολυτεχνικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιτελεί 
εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο 
συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηρι-
ακών καθώς επίσης και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία 
της Τεχνικής Σεισμολογίας και της Γεωτεχνικής Σεισμικής 
Μηχανικής.

Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της παραπά-
νω θέσης είναι:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης (Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών).

2. Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Θα συνεκτιμηθούν:
1. Συναφής διδακτορικός τίτλος σπουδών.
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
3. Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία σε πεδίο συναφές με το γνωστικό αντι-
κείμενο.

4. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
με κριτές στο πεδίο της Τεχνικής Σεισμολογίας και της 
Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία του εγγράφου του Ιδρύματος της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον 
Ημερήσιο Τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το 
γνωστικό αντικείμενό της, για την οποία ενδιαφέρεται 
να κριθεί ο υποψήφιος.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.
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3. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης 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.

4. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-
δών.

Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των λοιπών 
τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να 
υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.), ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμι-
σης της βεβαίωσης της ισοτιμίας το αργότερο κατά τον 
χρόνο της κρίσης.

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για τα 
τυχόν υποβαλλόμενα προς κρίση έργα.

6. Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας, της διδακτο-
ρικής διατριβής, επιστημονικού και συγγραφικού έργου 
ή δημοσιεύσεων τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD ή άλλο μέσο αποθήκευσης), θα βρίσκονται 
στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 
θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής 
Επιλογής.

7. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας 
τους.

8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 5, 6, 7 και 8 υποβάλ-

λονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονι-
κή μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στη διάθεση όλων των 
μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Ει-
σηγητικής Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και 
να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να 
συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συ-
νοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων 
καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή 
δημοσιεύσεις.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύο-
νται από νόμιμες μεταφράσεις.

Επιπλέον απαιτούνται:
• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί 
στην υπό πλήρωση θέση πριν την έκδοση της πρυτανι-
κής πράξης διορισμού του.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου 
για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 

υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

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.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

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. 

 Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

 Ι 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Με την υπ’ αρ. 6474/25-6-2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης   μετατάσσεται η Θεονύμφη 
Σκυβαλάκη του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου 
Χερσονήσου, του κλάδου ΠΕΙ Οικονομολόγων, στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού, (κωδικός θέσης 3325195614), 
στο βαθμό (Α') και στο μισθολογικό κλιμάκιο, (12ο Μ.Κ.) 
που κατέχει, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικό-
τητας (Α' Κύκλος 2019), σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 έως 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του π.δ. 358/1998 
(Α’ 240), όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 
28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως ισχύει, την με κωδικό 
5676715452 αίτησή της, το από 10-06-2020 πρακτικό της 
Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, 
την υπ’ αρ. 2/5236/ΔΠΓΚ/30-1-2020 (ΑΔΑ:Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) 
εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2020 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το υπ’ 
αρ.  Φ.1/Α/269/78654/Β1/23-6-2020 έγγραφο της Δ/νσης 
Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠ.Δ.Σ. του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(Αρ. βεβ. Γ.ΔΟΥ./ΥΠΑΙ.Θ: 3667/1-7-2020). 

   Με την υπ’αρ. 6476/25-6-2020 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης   μετατάσσεται ο Εμμανουήλ Πε-
ράκης του Νικολάου, μόνιμο υπάλληλο της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οι-
κονομικού, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (κωδικός 
θέσης 2314542795), στο βαθμό (Α') και στο μισθολογικό 
κλιμάκιο, (11ο Μ.Κ.) που κατέχει, μέσω του Ενιαίου Συ-
στήματος Κινητικότητας (Α' Κύκλος 2019), σύμφωνα με 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7069Τεύχος Γ’ 1119/17.07.2020

τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 
224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του 
π.δ. 358/1998 (Α’ 240), όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρ-
θρου 4 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει, τις διατάξεις 
του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως ισχύει, την 
με κωδικό 6813754812 αίτησή του, το από 10-06-2020
πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 7 του 
ν. 4440/2016, την υπ’ αρ. 2/5236/ΔΠΓΚ/30-1-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2020 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
και το υπ’ αρ. Φ.1/Α/269/78654/Β1/23-6-2020 έγγραφο 
της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠ.Δ.Σ. του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(Αρ. βεβ. Γ.ΔΟ.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 3667/1-7-2020). 

   Με την υπ’ αρ. 6475/25-6-2020 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης μετατάσσεται η Μαρία Ταταρά-
κη του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οι-
κονομικού, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (κωδικός 
θέσης 4861110551), στο βαθμό (Α') και στο μισθολογι-
κό κλιμάκιο, (12ο Μ.Κ.) που κατέχει, μέσω του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας (Α' Κύκλος 2019), σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν. 4440/2016 
(Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις 
του π.δ. 358/1998 (Α’ 240), όπως ισχύει, τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει, τις δια-
τάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως 
ισχύει, την με κωδικό 7866124886 αίτησή της, το από 
10-06-2020 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 4440/2016, την υπ’ αρ. 2/5236/ΔΠΓΚ/ 
30-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) εγκύκλιο εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους και το υπ’ αρ. Φ.1/Α/269/78654/Β1/
23-6-2020 της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού 
και ΜΠ.Δ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των.

(Αρ. βεβ. Γ.ΔΟ.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ: 3667/1-7-2020) .

 Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ 

 Ι 

   ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Αριθμ. ΔΦ 10.1/9966 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληρο-
φορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (που αφορά στο 
πρώην Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών TE και Μη-
χανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής TE 
της πρώην Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
πρώην TEI Κεντρικής Μακεδονίας), στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικεί-
μενο «Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Πε-
ριφερειακή Ανάπτυξη» .

   Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την 

απόφαση της Συνέλευσης του πρώην Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών TE και Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής TE της πρώην Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του πρώην TEI Κεντρικής Μακεδονίας (συνε-
δρίασης 4ης/06-03-2019) επί της υπ’ αρ. 107/04-03-2019 
αίτησης εξέλιξης μόνιμου μέλους ΔΕΠ του Τομέα Τοπο-
γραφίας και Γεωπληροφορικής, ο οποίος εντάχθηκε στο 
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 
της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ και σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

1. του ν. 4610/2019 (Α'70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και TEI, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πει-
ραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις,

2. των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή 
Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α'160), με την επιφύλα-
ξη των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011,

3. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α'195), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α'83) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και με το 
άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α'129) «Ρυθμίσεις θε-
μάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι»

4. του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 4009/2011 (Α'195), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4115/2016 (Α' 159) 
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(Α'17), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8 
του ν. 4485/2017 (Α' 114),

5. των παρ. 1,9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α' 129),

6. της παρ. 2 της περίπτωσης Α' του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α'159), όπως είχε αντικατασταθεί με το 
άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 2517/1997 και αντικαταστάθηκε 
με τη παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α'69),

7. του άρθρου 78 (παρ. 3 και 6) του ν. 4009/2011 (Α'195) 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 
του ν. 4186/2013 (Α' 193), το άρθρο 61 του ν. 4415/2016 
(Α' 159), το άρθρο 22 του ν. 4429/2016 (Α'199) και το 
άρθρο 19 του ν. 4521/2018 (Α'38),

8. του άρθρου 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (Α'114),
9. του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α'38),
10. του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (Α'13),
11. του 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),

12. του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α'175),

13. την από 1/03/2019 (αριθμ.107/4-03-2019) αίτηση 
μέλους ΔΕΠ του Τομέα Τοπογραφίας και Γεωπληροφο-
ρικής του πρώην Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών TE και 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής TE της 
πρώην Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του πρώην 
TEI Κεντρικής Μακεδονίας, για εξέλιξη από προσωποπα-
γή θέση μόνιμου υπηρετούντα Καθηγητή Εφαρμογών, 
νυν Λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής του ΔΙΠΑΕ, σε μόνιμη τακτική θέση 
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 
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«Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή 
Ανάπτυξη» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 
(παρ. 3, 6β και 6δ) του ν. 4009/2011 (Α'195),

14. την υπ’ αρ. Φ16/56689/Ζ2/10-4-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΥ1Ν4653ΠΣ-8ΧΖ) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
έγκριση πίστωσης για την προκήρυξη θέσης Επίκουρου 
Καθηγητή του Τομέα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορι-
κής του πρώην Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών TE και 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής TE της 
πρώην Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του πρώην TEI 
Κεντρικής Μακεδονίας,

15. την ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση του Προέ-
δρου της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-
05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 
του ν.4610/2019 του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας ... λόγω ένταξης τους από 
την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος» (Β’ 2516),

16. την υπ’ αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με 
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016(Α'27), του 
ν. 4386/2016 (Α'83) και του ν. 4405/2016» (Α'129),

17. την υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β’ 225) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την: α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίη-
σης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νο-
μιμότητας 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) και 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. 

18. την υπ' αρ. 19407/Ζ1/11-2-2020 υπουργική απόφα-
ση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106), αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μέλους Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), στη βαθμίδα του Επί-
κουρου καθηγητή ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική 
Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Η συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου 
έχει ως εξής: Σχέση χώρου και οικονομίας από το διεθνές 
στο περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Παγκοσμιοποίηση, 
κράτος και άνιση ανάπτυξη. Αναδιάρθρωση παραγωγι-
κών συστημάτων, κλαδική ιεραρχία και πίνακες εισρο-
ών-εκροών. Χωρική ανταγωνιστικότητα και σύγχρονες 
θεωρίες οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης (εν-
δογενής ανάπτυξη, νέα περιφερειακότητα), καινοτομία 

και κοινωνικό κεφάλαιο. Clusters στην οικονομία και τον 
περιφερειακό χώρο. Πολιτική συνοχής της ΕΕ και υλοποί-
ησή της στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Χωροταξικές 
στρατηγικές περιφερειών και μητροπολιτικών περιοχών, 
βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα. Χωροταξι-
κός σχεδιασμός και χαρτογραφικές απεικονίσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
2. 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 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 άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί νια τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

• Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

• 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 δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α' θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

• Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης 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 μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη-
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νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 
19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   

 Ι 

 ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»   

 Με την υπ’ αρ. 12137/02-07-2020 απόφαση του Διοι-
κητή του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπο-
λης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 148 και 156 του ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της Κουσιουρή Κων/νας του Βασι-
λείου Κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτικής με 
τον Α΄ βαθμό και το ενδέκατο (11) Μ.Κ.,) κατόπιν της από 
30/06/2020 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 09/06/2020).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
υναμικού Ελληνικού ημοσίου 7118545320/02-07-2020).

Με την υπ’ αρ. 12138/02-07-2020 απόφαση του Διοι-
κητή του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης 
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
148 και 156 του ν. 35282007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ-
ληλική σχέση του Λαμπρόπουλου Άγγελου του Γεωργί-
ου Κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νοσοκόμων Φυλάκων Ασθε-
νών (προσωποπαγής) με τον Α΄ βαθμό και το ενδέκατο 
(11) Μ.Κ.) κατόπιν της από 30/06/2020 δεύτερης αίτη-
σης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί-
τησης 11/06/2020).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1201251004/02-07-2020). 

 Ο Διοικητής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΝΗΣ   

 Ι   

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Με την υπ' αρ. 376 (2.13) / 10.04.2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 77/2000, τα άρθρα 18 και 
29 του ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012 και ύστερα 
από την εισήγηση της επιτροπής κρίσης για την εξέλιξη 
Ερευνήτριας Β' Βαθμίδας του Ινστιτούτου Χημικών Δι-
εργασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ με 

γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή Αναλυτικών μεθόδων 
και χημικών διεργασιών στην αξιολόγηση καταλυτών 
πετροχημικών διεργασιών», προάγεται η Ναλμπαντιάν 
Λόρη-Χριπσιμέ του Θωμά από τη θέση Ερευνήτριας Β' 
Βαθμίδας του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενερ-
γειακών Πόρων/ΙΔΕΠ σε θέση Ερευνήτριας Α' Βαθμίδας 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

(Αρ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης του ΕΚΕΤΑ για την κάλυ-
ψη της δαπάνης μισθοδοσίας: Απόφαση Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ 376 
(2.13) /10.04.2020).

Με την υπ' αρ. 377 (2.9)/24.04.2020 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που εκδόθηκε σύμφω-
να με το άρθρο 12 του π.δ. 77/2000, τα άρθρα 18 και 29 
του ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012 και ύστερα 
από την εισήγηση της επιτροπής κρίσης για την εξέλιξη 
Ερευνήτριας Β' Βαθμίδας του Ινστιτούτου Χημικών Διερ-
γασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ με γνω-
στικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση 
υδρογονοαποθείωσης και υδρογονοπυρόλυσης», προά-
γεται η Μπεζεργιάννη Στυλιανή του Ιωάννη από τη θέση 
Ερευνήτριας Β' βαθμίδας του Ινστιτούτου Χημικών Διερ-
γασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΙΔΕΠ σε θέση Ερευνή-
τριας Α' βαθμίδας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου.

(Αρ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης του ΕΚΕΤΑ για την κάλυ-
ψη της δαπάνης μισθοδοσίας: Απόφαση Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ 377 
(2.9)/24.04.2020) .

 Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ   

 Με την υπ' αρ. 1882/2-7-2020 απόφαση του Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΠΑΠΑΓΙΑ-
ΚΟΥΜΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μόνιμου υπαλ-
λήλου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού 
με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 13, κατόπιν της από 1-7-2020 δεύτε-
ρης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης 
παραίτησης 11-6-2020). 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2976261226/1-7-2020). 

 Η Πρόεδρος 

ΕΥΑ ΜΕΛΑ   

 Ι   

 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 Με την υπ' αρ. 73/30.06.2020 πράξη του Προέδρου 
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 3528/2007, διαπι-
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
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μονίμου υπαλλήλου NAT, Μητρόπουλου Κωνσταντίνου 
του Χρήστου, με βαθμό Α' και ΜΚ17, της Κατηγορίας 
Π.Ε., του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, από 29.06.2020, 
κατόπιν υποβολής της από 29.06.2020 δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
12.06.2020), εμμένοντας σε αυτή, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/2007 και 
κατόπιν ολοκλήρωσης του αυτεπάγγελτου ελέγχου της 
γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανόμενων υπ' 
όψιν για τον διορισμό και την εν γένει υπηρεσιακή κατά-
σταση του υπαλλήλου, δικαιολογητικών, σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει και την υπ’ αρ. 
πρωτ. 14687/29.06.2020 βεβαίωση Προέδρου ΔΣ/ΝΑΤ.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1014127201/30.06.2020). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ   

 Ι   

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 39978/01-07-2020 απόφαση του Προ-
έδρου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των ν. 2637/1998 άρθρο 24 και 4038/2012 άρθρο 1, γίνεται 
αποδεκτή η από 30/06/2020 δεύτερη αίτηση παραίτησης 
(πρώτη αίτηση παραίτησης: 37117/16-06-2020, δεύτερη 
αίτηση παραίτησης: 39978/30-06-2020) του Μακρή Βα-
σιλείου του Πέτρου, του κλάδου ΔΕ12 Προσωπικού Η/Υ.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8946104404/01-07-2020). 

 Ο Πρόεδρος 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ   

 Ι 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ   

 Με την υπ’ αρ. 113/1020/16-06-2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ψυχι-
κής Υγιεινής και Ερευνών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 39 του οργανισμού του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε (Α4β/Γ.Π.οικ 
67300 κοινή υπουργική απόφαση - Β’ 3192/2017) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Γ3β/Γ.Π οικ.25902 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 1192/2019) και το άρθρο 1 παρ. 
10 του ν. 4038/2012, γίνεται δεκτή η παραίτηση από 

30/06/2020 και λύεται η σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΛΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κλάδου Π.Ε. Παιδοψυχιάτρων 
Μισθολογικού Κλιμακίου ΜΚ4.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6884185212/01-07-2020). 

   Με την υπ’ αρ. 126/1021/26-06-2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ψυχι-
κής Υγιεινής και Ερευνών που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 39 του οργανισμού του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. (Α4β/Γ.Π.οικ 
67300 κοινή υπουργική απόφαση - Β’ 3192/2017) όπως 
τροποποιήθηκε με την Γ3β/Γ.Π οικ. 25902 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 1192/2019) και το άρθρο 1 παρ. 10 του 
ν. 4038/2012, γίνεται δεκτή η παραίτηση από 24/06/2020 
και λύεται η σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου της ΚΥΒΕΛΗΣ - ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κλάδου Π.Ε. Ψυχολόγων Μισθολογικού 
Κλιμακίου ΜΚ7.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1828931235/24.06.2020). 

  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ 

    Ι   

2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Με την υπ’ αρ. 582/1-7-2020 απόφαση του Γ’ Τμήμα-
τος του Α.Σ.Ε.Π., που εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 
2914/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
διατίθεται η Ευαγγελία Ζέκη του Δημητρίου, υποψήφια 
της προκήρυξης 7Κ/2016 του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 14/2016), 
προς διορισμό σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» της 1ης Υ.ΠΕ. Ατ-
τικής (κωδ. θέσης: 859) ή, ελλείψει τέτοιας, σε προσωπο-
παγή θέση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 17 
του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως αυτή προστέθηκε 
με τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 
και οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και στη διαδικα-
σία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας, σύμ-
φωνα με το αντικατασταθέν με το άρθρο 20 παρ. 9 του 
ν. 2738/1999, τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 
18 του ν. 2190/1994. 

 Η Πρόεδρος του Γ' Τμήματος

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ   

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