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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 52239/22-7-2021
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της
Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία ΑΜΕΑ-Οργανωσιακή Ψυχολογία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής (συν. 9-7-2021), λαμβάνοντας υπόψη την από 6-7-2021 αίτηση εξέλιξης καθηγητή
και σύμφωνα με:
1) της παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, της παρ. 2 (ιδ) του άρθρου 21 και της παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017
(114 Α’),
2) το άρθρο του 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως
ισχύει με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του 4452/2017, το
άρθρο 9 του ν. 4521/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 32
του ν. 4589/2019,
3) την παρ. 2 του Κεφ. Α’ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992
(Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
4) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) καθώς
και το π.δ. 85/2013 (Α’ 124),
5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020
όμοιας (Β’ 2657),
6) το π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση
μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

Αρ. Φύλλου 1962

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία ΑΜΕΑ- Οργανωσιακή
Ψυχολογία».
Συνοπτική περιγραφή:
Το πρώτο σκέλος του γνωστικού αντικειμένου αναφέρεται στους ψυχικούς, παιδαγωγικούς και κοινωνικούς
παράγοντες που αφορούν το σύνολο των ατόμων με
ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και κατά βάση τα παιδιά και τους
εφήβους εκείνους που παρουσιάζουν κάποια μορφή
υστέρησης ή μειονεξίας σε συγκεκριμένο τομέα της
ανάπτυξής τους εν γένει. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του
γνωστικού αυτού αντικειμένου διερευνάται συστηματικά η παρακάτω θεματολογία:
α) κριτήρια ψυχικής υγείας ΑμΕΑ - μεθοδολογικά ζητήματα,
β) επιδημιολογία ψυχικής συμπτωματολογίας ΑμΕΑ,
γ) αγχώδεις διαταραχές, στρες, επεισόδια πανικού και
φοβίες,
δ) διαταραχές διαγωγής και διαταραχές διάθεσης,
ε) ψυχικές παράμετροι που αφορούν: μαθησιακές
δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και Διαταραχές στο φάσμα του
Αυτισμού (Αsperger),
στ) διαχείριση συναισθημάτων και ψυχική ανθεκτικότητα ΑμΕΑ,
ζ) τρόποι αντιμετώπισης (θεραπευτικές παρεμβάσεις)
ψυχικών διαταραχών ΑμΕΑ.
Το δεύτερο σκέλος του γνωστικού αντικειμένου αναφέρεται στο σύνολο των οργανωσιακών παραγόντων
που σχετίζονται με τις ποικίλου χαρακτήρα και σκοπού
δομές ειδικής αγωγής, τόσο στην ελληνική πραγματικότητα όσο και διεθνώς. Ειδικότερα, στα πλαίσια του
συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου διερευνώνται
θεματικοί άξονες, όπως:
α) εργασιακή υγεία και ευημερία (εργασιακό στρες
και επαγγελματική εξουθένωση/οργανωσιακή εμπλοκή) των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής καθώς και των
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υπόλοιπων ειδικοτήτων οι οποίες εμπλέκονται στη φροντίδα των ΑμΕΑ, και κατεξοχήν των παιδιών και εφήβων,
β) προβλήματα επικοινωνίας και συγκρούσεις στα
πλαίσια των διαφόρων εμπλεκόμενων ειδικοτήτων στο
χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευση στη δυναμική των ομάδων με σκοπό το αποτελεσματικό έργο σε
ομάδες,
γ) σχεδιασμός εργασιακού περιβάλλοντος και ανάλυση εργασίας - προσαρμογή εκπαιδευτικού προσωπικού
στις νέες τεχνολογίες,
δ) επαγγελματική ικανοποίηση/δυσαρέσκεια και οργανωσιακή δέσμευση, αξιολόγηση απόδοσης και ανάπτυξη
σταδιοδρομίας,
ε) ο ρόλος των ατομικών διαφορών και της προσωπικότητας στην προσαρμογή στο απαιτητικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον της ειδικής αγωγής,
στ) τύποι εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης, ζητήματα επιρροής και ισχύος στο χώρο της ειδικής αγωγής,
ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης,
ζ) οργανωσιακή διαχείριση διαπολιτισμικότητας και
διαφορετικότητας στο εκπαιδευτκό περιβάλλον,
η) οι διαστάσεις της οργανωσιακής ηθικής και δικαιοσύνης, εργασιακή βία, ηθική παρενόχληση, εκφοβισμός
και παρενόχληση, ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον,
ι) διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εργασιακά κίνητρα - εκπαίδευση προσωπικού και οργανωσιακή μάθηση
κ) οργανωσιακή ανάπτυξη/αλλαγή και θέματα επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού,
λ) οργανωσιακή κουλτούρα και κλίμα, δημιουργικότητα και καινοτομίες στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας.
Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
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. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
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4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.
Οι πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε. 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 Γ1 επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 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 γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή
καθηγητή πρώτης βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθ. 3 της
υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης - Β’ 225) και δε χρήζουν επικαιροποίησης.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση
δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Με την υπ’ αρ. 895/23-7-2021 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
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16 του ν. 4009/2011 με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017,
το άρθρο 19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70
του ν. 4386/2016 και το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016
και το άρθρο 20, του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 και της
παρ. 1 του άρθρου 4, της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-62020 (Β’ 2657) όμοια, καθώς και το υπ’ αρ. 2/710/11-012021 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. διορίζεται η Μαρία Μαμούρα
του Χαραλάμπους σε κενή οργανική θέση καθηγητή της
βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Φιλοσοφικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτικός και Διδασκαλία: Θεωρία και Πρακτική Άσκηση»,
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. Γ’ 660/2020).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6090981087/16.07.2021).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 56584/16.07.2021).
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4797/11-08-2021).
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Με την υπ’ αρ. 177/23-07-2021 πράξη της Πρυτάνη
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 20 του ν. 4009/2011,
όπως ισχύουν, του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, όπως
αυτό τροποποιήθηκε από τον ν. 4076/2012, του άρθρου
70 του ν. 4386/2016, του άρθρου 4 του ν. 4405/2016,
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και της παρ. 15Θ του
άρθρου 15 του ν. 4485/2017, μονιμοποιείται η Αργυρώ
Βατάκη του Νικολάου, σε θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία», επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα.
Η Πρύτανης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Με την υπ’ αρ. 94832/23.07.2021 απόφαση της Πρυτάνη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), της παρ. 4 του άρθρου
28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), της παρ. 2 του άρθρου 43
του ν. 4194/2013 (Α’ 208), της παρ. 3 του άρθρου 1 του
π.δ. 299/1996 (Α’ 207), τις αποφάσεις του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (αρ. συν.
14/14.05.2021, θέμα 2ο και 16/15.06.2021, θέμα 3ο),

15079

την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./28/23681/12.04.2021
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, το υπό στοιχεία
Φ.1/Α/369/82856/Β1/09.07.2021 έγγραφο του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και
Μ.Π.Δ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και το υπό στοιχεία οικ.2/710/ΔΠΓΚ/11.01.2021 (ΑΔΑ:
9ΒΓΛΗ-7ΕΨ) έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, προσλαμβάνεται ο Δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω Σπυρίδων Σκλήρης του Γεωργίου ως Νομικός
Σύμβουλος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με σχέση
έμμισθης εντολής και σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4947/18.08.2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4417225118/06.07.2021).
Η Πρύτανης
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Ι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την υπ’ αρ. 49722/29-7-2021 πράξη του Πρύτανη
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 55 του ν. 4415/2016 και τροποποιήθηκε από
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4452/2017, της
παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017, της παρ. 1 του
άρθρου 92 του ν. 4547/2018 και της παρ. 2β του άρθρου
70 του ν. 4610/2019, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αρ. 36047/
14-6-2021 απόφασης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3066/
28-5-2021) της Συγκλήτου του ΑΠΘ, μετακινείται η Ελένη
Μεντέ του Κωνσταντίνου, καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε οργανική θέση μέλους
ΔΕΠ, της ίδιας βαθμίδας και ιδίου γνωστικού αντικειμένου, στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
με μεταφορά της σχετικής πίστωσης της θέσης της από
το Τμήμα προέλευσης.
Η μετακίνηση γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Θρέψης Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών» και
έχει ως έναρξη ισχύος το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό
εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 92 του ν. 4547/2018.
Ως προς το ιδρυτικό της θέσης, με την υπ’ αρ. 40873/
30-6-2021 πράξη της Συγκλήτου του ΑΠΘ, αποφασίστηκε η μεταφορά και κατανομή μίας (1) κενής οργανικής
θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) στη Σχολή Επιστημών Υγείας από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση της καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας Ελένης Μεντέ από το Τμήμα
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-
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σαλίας στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση μεταφοράς και κατανομής της θέσης δημοσιεύθηκε στο Β’ 3302/2021.
(Αρ. βεβ. της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 5050/23-08-2021).
Με την υπ’ αρ. 47078/20-7-2021 πράξη του Πρύτανη
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που
εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
16 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
55 του ν. 4415/2016 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 76 του ν. 4485/2017, καθώς και την παρ. 2
του άρθρου 92 του ν. 4547/2018, μετακινείται η Βασιλική
Παπαδοπούλου του Γεωργίου, καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταφορά της πίστωσης της θέσης της.
Η μετακίνηση γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική». Ως προς το ιδρυτικό της θέσης, με την
υπ’ αρ. 40880/30-6-2021 απόφαση της Συγκλήτου του
Α.Π.Θ. (αρ. συνεδρίασης 3068/23-6-2021), κατανεμήθηκε
μια (1) κενή οργανική θέση μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του
Α.Π.Θ. από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις μελών
Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η μετακίνηση της Βασιλικής Παπαδοπούλου, καθηγήτρια
πρώτης βαθμίδας από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταφορά της πίστωσης της θέσης της. Η κατανομή της θέσης δημοσιεύθηκε στο Β’ 3045/2021.
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ: 4945/18-08-2021).
Ο Πρύτανης
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ε) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020
(Β’ 2657) όμοια, στ) της υπό στοιχεία Φ/106843/
Z2/02.7.2019 (ΑΔΑ:Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ) απόφασης
περί «Κατανομής θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/Μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20», ζ) της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/
ΤΔΞ/60091/6972/2399-11/7/2019 πρυτανικής πράξης
κατανομής είκοσι μίας (21) θέσεων Μελών ΔΕΠ στα
Τμήματα του ΔΠΘ, η) της υπ’ αρ. 9/11.02.2021 κοινής
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος και του Εκλεκτορικού Σώματος, θ) του
υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΜΠΕ/45387/2014-19/4/2021 εγγράφου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΔΠΘ/
ΔΔΚ/ΤΔΞ/45388/4931/1825-19/4/2021), καθώς και ι) του
υπό στοιχεία 2/710/ΔΠΓΚ-11/01/2021 εγγράφου του ΓΛΚ,
διορίζεται o Μπέλλος Βασίλης του Κωνσταντίνου σε κενή
οργανική θέση Μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με
τριετή θητεία, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στο
σχεδιασμό και την περιβαλλοντική διαχείριση τεχνικών
έργων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης
Γ’ 374/2020).
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/ΥΠΑΙΘ: 4946/18-08-2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5603112947/05.8.2021).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 71643/05.8.2021).
Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
Ι

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/64675/7150/254105/8/2021 πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπό
στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 490/2018),
με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και
Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία τεσσάρων (4) ετών,
από 01/9/2018 έως 31/8/2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 16, 19 και 20 του ν. 4009/2011
(Α’ 195), όπως ισχύουν, β) της περ. ια’ του άρθρου 2 και
της παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
γ) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δ) της υπό στοιχεία ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 (Β’ 2058) απόφασης της
Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

Αριθμ. 4381
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στη Σχολή
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου
Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική
Ανάλυση και Μεθοδολογίες Συλλογής και Επεξεργασίας Χωρικής Πληροφορίας στις Γεωεπιστήμες».
Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της υπ’ αρ. 25ης/30.06.2021 συνεδρίασης
της Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
μετά από την από 01.06.2021 αίτηση Αναπληρωτή Καθηγητή για εξέλιξη και έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195), ως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
2. τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α’ 195), ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
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3. τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4405/
2016 (Α’ 129),
4. τις διατάξεις της περ. ια του άρθρου 2, της περ. 15ζ
του άρθρου 15, της περ. ιδ του άρθρου 21 και της παρ. 9
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
5. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., … σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α’ 195) και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129) β)
Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και
εξέλιξης … μελών»,
6. την υπό στοιχεία 201647/Ζ1/21.11.2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του
Πρύτανη και των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΥΟΔΔ 627,
7. την απόφαση της υπ’ αρ. 25ης/30.06.2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων,
8. την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369
(Α’ 27), του ν. 4386 (Α’ 83) και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)»
με ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3,
9. τις διατάξεις των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007
(Α’ 69),
10. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
11. τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013
(Α’ 254), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο
«Υπολογιστική Ανάλυση και Μεθοδολογίες Συλλογής
και Επεξεργασίας Χωρικής Πληροφορίας στις Γεωεπιστήμες».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υποψηφιότητά τους στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν επίσης
ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
4. Διδακτορική διατριβή.
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5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου 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.
7. Πτυχίο, δίπλωμα 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.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ή να μεριμνήσουν για:
1. Πιστοποιητικό υγείας για διορισμό, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πολυτεχνείου
Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών γνωματεύσεων: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου να
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
2. Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως 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 ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
3. 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 τελικής πράξης
διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθμ. 4862/Φ30.2
Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
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δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του Κεφ. Α’ του άρθρου 6
του ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια
Διοίκηση» (Α’ 175).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 77 και της παρ. 22(α)
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως
τροποποιήθηκαν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), το τέταρτο άρθρο του ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής καθηγητών των Α.Ε.Ι.» (Α’ 129),
το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), το
άρθρο 83 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), το άρθρο 16 του ν. 4559/2018
(Α’ 142), το άρθρο 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), το άρθρο
9 «Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.» του Κεφ. Γ’ του ν.
4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και το άρθρο 70 του ν. 4610/2019
(Α’ 70).
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4076/
2012 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).
8. Τις διατάξεις του εδ. ζ΄της παρ. 15 του άρθρου 15,
του εδ ιδ΄της παρ. 2 του άρθρου 21, της παρ. 9 του άρθρου 84 και του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/
2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και
Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132).
11. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016
διευκρινιστική εγκύκλιο του Τμήματος Α’ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες εφαρμογής
του ν. 4369/2016 (Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του
ν. 4405/2016 (Α’ 129)».
12. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06-05-2011
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έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προκηρύξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ».
13. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α.Δ.Α.: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) «α) Διαδικασία
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι.,
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας 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), β) Ανάπτυξη και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών», που δημοσιεύθηκε στο Β’ 225.
14. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 2657) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων α) Διαδικασία
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι.,
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195) και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016
(Α’ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων,
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β’ 225).
15. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/04-04-2018
διευκρινιστική εγκύκλιο του Τμήματος Α’ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Παρέχονται
Διευκρινίσεις».
16. Την υπό στοιχεία ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση
της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
17. Την υπ’ αρ. 5192/09-06-2021 αίτηση εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
18. Το υπό στοιχεία 42/θ.3ο/22-06-2021 πρακτικό της
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
19. Την υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/98323/09-08-2021
υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α.: 63ΒΚ46ΜΤΛΗ-ΘΣ6) «Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης 36 θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίου».
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20. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.
21. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης,
αποφασίζει την προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
- Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Προσομοιωτικά Μοντέλα Παραγωγής και
συστήματα CAD/CAM/CAE».
Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π.
όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης (σχετ. η υπό
στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκύκλιος
του Τμήματος Α’ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Επίσης, πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα εκλογής σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως έχει τροποποιηθεί.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr)
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, η έναρξη και λήξη της οποίας θα αναφέρεται στο έγγραφο της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον
ημερήσιο τύπο. Μαζί με την ηλεκτρονική υποβολή της
αίτησης πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Διδακτορική διατριβή.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
6. Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.
7. Οι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών 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.
8. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της
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ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της
σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του
οποίου έχει ο υποψήφιος.
9. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με
την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 (Β’1055)
κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της
υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν
τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία
πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (Β’ 1551) κοινή υπουργική
απόφαση.
11. Γνωματεύσεις: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον
ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 8, 9, 10,
11 και 12 υποχρεούνται να καταθέσουν οι υποψήφιοι
που θα επιλεγούν στις συγκεκριμένες θέσεις.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από δικηγόρο.
Όσα δικαιολογητικά έχουν ήδη καταχωρισθεί στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και δεν χρήζουν επικαιροποίησης δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου.
Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας ή εξέλιξης και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω
διαδικασία. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 23 Αυγούστου 2021
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Με την υπό στοιχεία ΤΠ -4045/23-07-2021 πράξη του
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η οποία
εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 19
του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο
20 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, άρθρο 4 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2018 (Β’225) υπουργικής
απόφασης και την υπό στοιχεία Φ.122.1/1/122/165025/
Ζ2/05-10-2016 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
ΔΕΠ-ΕΠ στα Παν/μια, ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ για το 2018»)
καθώς και το υπό στοιχεία οικ.2/710/ΔΠΓΚ/11-01-2021
έγγραφο του Γ.Λ.Κ. περί ύπαρξης πίστωσης για την πλήρωση της θέσης διορίζεται η Διακάκη Χριστίνα του Νικολάου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας της
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Αναπληρώτριας Καθηγήτριας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με
γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση» (ΔΕΟ13), επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση» (ΔΕΟ13), με προκήρυξη
της θέσης (Γ’ 720/2018).
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων:
5052/23-08-2021).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6547109875/23-07-2021).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57804/23.07.2021).
Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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