
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Αριθμ. ΔΦ 10.1/11691 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Του 

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχο-

λής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέθο-

δοι για την Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Κτιρια-

κών Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος».   

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη 
την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδρία 
41/28.12.2020), με θέμα την κατανομή νέων θέσεων 
διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Τμήματα 
καθώς και την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος (συνεδρία 13/18.11.2020) 
της Σχολής Μηχανικών και σύμφωνα με:

Τις διατάξεις:
1) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις (Α΄ 70).

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 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
(«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»Α΄ 83)  
και με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των 
Α.Ε.Ι.» (Α΄ 129).

4) Της παρ. 2 του άρθρου 16 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 τη παρ. 8 του 
άρθρου 76 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 περ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 
(Α΄ 159), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του 
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).

7) Των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

8) Του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
9) Της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
10) 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).

11) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
(Α΄ 175).

Β.1) Την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 υπουργι-
κή απόφαση «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μό-
νιμων μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021».

2) Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/ 
16.07.2020 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 για την «έγκριση της κίνη-
σης διαδικασιών πρόσληψης μεταξύ άλλων διακοσίων 
(200) μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην 
Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. και πέντε (05) μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. στις Ανώ-
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

3) Την υπ΄ αρ. 41/28.12.2020 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής, σχετικά με την κατανομή είκοσι τεσσάρων 
(24) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. Των Α.Ε.Ι., για πρόσληψη δι-
δακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π σε Τμήματα του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021.

4) Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδρία 
41/28.12.2020), με την οποία κατανέμεται μία (1) θέση 
από τις ανωτέρω, στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
της Σχολής Μηχανικών η οποία κενώθηκε λόγω συντα-
ξιοδότησης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ 
«Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016(Α΄ 27), του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016» (Α΄ 129).

6) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
(Β’ 2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, η οποία τροποποίησε την υπό στοιχεία 
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 λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α’ 195) 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 υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

7) Την υπό στοιχεία 19407/Z1/11.02.2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

8) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65 του Εσωτε-
ρικού Κανονισμού λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (Β΄ 4889).

9) Την υπό στοιχεία Φ.121.Κ./74890/Ζ2/24.6.2021 
υπουργική απόφαση για την έγκριση πίστωσης της 
προκήρυξης της θέσης.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) μιας 
(1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέ-
θοδοι για την Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Κτιριακών 
Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Το γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέθοδοι για 

την Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Κτιριακών Κατασκευ-
ών Οπλισμένου Σκυροδέματος» εστιάζει στην πειρα-
ματική διερεύνηση κτιριακών κατασκευών με έμφαση 
στην ενίσχυση των δομικών στοιχείων μετά από σεισμό. 
Περιλαμβάνει την οργάνωση, διεξαγωγή και ανάλυση 
πειραματικών μετρήσεων με τη βοήθεια σύγχρονων 
τεχνικών μετρήσεων.

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 
δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος και του οικείου Τμήματος, μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

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 για 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 A.E.I., ή απολυτήριο Ελλη-
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, 7 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
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   Αριθμ. ΔΦ 10.1/11378 
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. Του 

Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνω-

στικά αντικείμενα: α. Αναλυτική Χημεία β. Βιοχη-

μεία γ. Διδακτική της Χημείας με έμφαση στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση   .

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδρία 41ης/
28-12-2020), με θέμα την κατανομή νέων θέσεων διδα-
κτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Τμήματα καθώς 
και την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας 
(συνεδρία 9ης/11-01-2021) της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

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 «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83) και με 
το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» (Α΄ 129)

4. Της παρ. 2 του άρθρου 16 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 περ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 
(Α΄ 159), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του 
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).

7. Των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

8. Του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
9. Του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
10. 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).

11. Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄ 175).

12. Των υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3-9-2020 και 
Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 αποφάσεων της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για «Κατανομή θέσεων για 
την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και την 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».

13. Της (συνεδρία 41ης/28-12-2020) απόφασης της 
Διοικούσας Επιτροπής, με την οποία κατανέμονται τρείς 

(3) θέσεις, στο Τμήμα Χημείας, της Σχολής Θετικών Επι-
στημών για την πρόσληψη Καθηγητή/μέλους Δ.Ε.Π.

14. Της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/
20-07-2016 εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού του 
ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (Α΄ 27), του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016» (Α΄ 129).

15. Της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
(Β’ 2657) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, η οποία τροποποίησε την υπό στοιχεία 
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 λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α’ 195) 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 υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

16. Της υπό στοιχεία 19407/Z1/11-2-2020 υπουργικής 
απόφασης «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

17. Της παρ. 4 του άρθρου 65 του Εσωτερικού Κανο-
νισμού Λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Β’ 4889).

18. Της υπό στοιχεία Φ. 121.Κ.74858/Ζ2/24-6-2021 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Έγκριση πιστώσεων (10) προκηρύξεων εκ των (16) κε-
νών θέσεων Καθηγητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
τριών (3) κενών οργανικών θέσεων μελών Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επί-
κουρου Καθηγητή ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ
Τρείς (3) κενές οργανικές θέσεις στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή, με γνωστικά αντικείμενα:
α. Αναλυτική Χημεία.
β. Βιοχημεία.
γ. Διδακτική της Χημείας με έμφαση στην περιβαλλο-

ντική εκπαίδευση.
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 
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος και του οικείου Τμήματος, μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

βατηρίου.
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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 για 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 A.E.I., ή απολυτήριο Ελλη-
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 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 

    Αριθμ. ΔΦ 10.1/11370 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Του Τμή-

ματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 

«Οικολογία και Διαχείριση Ανεπιθύμητων θηλα-

στικών της Άγριας Πανίδας».   

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδρία 41ης/
28-12-2020), με θέμα την κατανομή νέων θέσεων διδα-
κτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Τμήματα καθώς 
και την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Δα-
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (συνεδρία 19ης/
17-02-2021) της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών Επιστη-
μών και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ, 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 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83) 
και με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των 
Α.Ε.Ι.» (Α΄ 129).

4. Της παρ. 2 του άρθρου 16 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 άρ-
θρο 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 περ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 
(Α΄ 159), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του 
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 και αντικαταστάθηκε με τη 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).

7. Των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

8. Του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
9. Της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
10. 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).

11. Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
(Α΄ 175).

12. Των υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3-9-2020 και 
Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 αποφάσεων της Υπουργού 
Παιδείας για «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη με-
λών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».
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13. Της (συνεδρία 41ης/28-12-2020) απόφασης της 
Διοικούσας Επιτροπής, με την οποία κατανέμεται μια (1) 
θέση, στο Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, 
της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών για την πρόσληψη 
Καθηγητή/μέλους Δ.Ε.Π.

14. Της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/
20-07-2016 εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού του 
ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (Α΄ 27), του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016» (Α΄ 129).

15. Της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
(Β’ 2657) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, η οποία τροποποίησε την υπό στοιχεία 
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 λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α’ 195) 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 υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

16. Της υπό στοιχεία 19407/Z1/11-2-2020 υπουργικής 
απόφασης «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

17. Της παρ. 4 του άρθρου 65 του Εσωτερικού Κανο-
νισμού Λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Β’ 4889).

18. Της υπό στοιχεία Φ. 121.Κ.74858/Ζ2/24-6-2021 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Έγκριση πιστώσεων (10) προκηρύξεων εκ των (16) κε-
νών θέσεων Καθηγητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», αποφάσισε:

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

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία 
και Διαχείριση Ανεπιθύμητων Θηλαστικών της Άγριας 
Πανίδας».

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 
δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος και του οικείου Τμήματος, μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

βατηρίου.

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 για 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 A.E.I., ή απολυτήριο Ελλη-
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 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
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   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Αριθμ. 2990/464/22.4.2021 
Προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης Κα-

θηγητή του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 

και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη-

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Οικονο-

μική Ανάπτυξη: Φτώχεια - Ανισότητα - Μετανά-

στευση»   .

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μετά την 
απόφαση-εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλ-
κανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών (συνεδρίαση 
9/14.4.2021) και σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, 
της περ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 
10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 80 παρ. 22α του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ της παρ. 2 του άρ-

θρου 6 του ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17).
6. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 

(Α’ 129).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 

(Α’ 69).
8. Tις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3879/2010

(Α’ 163).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 187/1996 (Α’ 145).
10. Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
11. Το π.δ. 88/2013 (Α’ 129) περί ίδρυσης Σχολών στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
12. Την υπό στοιχεία Φ122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 

(Β΄ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

13. Την υπό στοιχεία Φ122.1/1137/145793/2/
9-10-2013 (Β’ 2619) κοινή υπουργική απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων - ΑΠΕΛΛΑ.

14. Την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3-9-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΩΖΣ46ΜΤΛΗ-ΜΓ8) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Κατανομή θέσεων για την πρό-
σληψη μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», σύμφωνα με την 
οποία κατανεμήθηκαν τρεις (3) θέσεις στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας.

15. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/ 
16.7.2020 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 για την έγκριση κίνησης δι-
αδικασιών πρόσληψης μεταξύ άλλων διακοσίων (200) 
μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και πέντε (05) μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. στις 
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2020-2021 (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων)».

16. Την υπ’ αρ. 13/10.2.2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί κατανομής τριών 
(3) κενών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, μία (1) εκ των οποίων κατανεμήθηκε στο 
Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
(Β’ 1092).

17. Την υπ’ αρ. 9/22-12-2011 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου (Β’ 347) κατά το μέρος που οι 
ρυθμίσεις της δεν αντίκεινται σε νεότερες διατάξεις, 
αποφάσισε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ-

ΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ
Μια (1) κενή οργανική θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα 

του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο 
«Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη: Φτώχεια - Ανισότητα - 
Μετανάστευση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.
minedu.gov.gr.) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαρά-
ντα πέντε (45) ημερών, η έναρξη και η λήξη της οποίας 
ορίζεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα:
- Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης 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, εφόσον πρόκειται 
για άρρενες υποψηφίους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δε προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον πρέπει να καταχωρίσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-

δών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεω-
ρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας, ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, στην περίπτωση 
δε αυτή η απόφαση ισοτιμίας θα πρέπει να κατατεθεί 
πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11159Τεύχος Γ’ 1678/26.07.2021

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημο-
σιεύματα. 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 τους υποψηφίους που θα 
εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

- Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά εξαιρουμένων 
όσων ήδη έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους 
στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος 
καθώς και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.

- Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
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 
θα αναζητηθεί 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 
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.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση υποχρεούται 
να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα πρωτότυ-
πα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

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.

 Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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*03016782607210008*

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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