
   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 7024 
  Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του 

αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθη-

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Μηχα-

νολογικών Κατασκευών και Δυναμικών Συστη-

μάτων». 

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση 
υπ΄αρ. 6/10.11.2020) και λαμβάνοντας υπόψη το έγγρα-
φο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό 
στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 και την απόφαση της 
υπ’ αρ. 3038/29.10.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά 
με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
καθώς και τις διατάξεις:

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

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129),

3) της περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και της περ. γ’ [όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), 
την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και 
την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)] της 
παρ. 1 του άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83)] του ν. 4009/2011 
(Α’ 195),

4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) της ερμηνευτικής εγκυκλίου υπό στοιχεία Φ.122.1/

88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(Β΄ 225) υπουργικής απόφασης με θέμα: «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). 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 κατάρτισης 
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών με-
λών», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657), 

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρω-

τή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών και 
Δυναμικών Συστημάτων».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Εφαρμογή αναλυτικών αριθμητικών/υπολογιστικών 

μεθόδων στη δυναμική ανάλυση μηχανολογικών δια-
τάξεων και συστημάτων. Περιγραφή δυναμικής από-
κρισης και ταλαντώσεων, προσδιορισμός δυναμικής 
αντοχής, αναγνώριση παραμέτρων και βελτιστοποίηση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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κατασκευών, μηχανών και μηχανισμών. Επεξεργασία 
ταλαντωτικών σημάτων, προσδιορισμός δομής δυνα-
μικών μοντέλων και βέλτιστη ενημέρωση αριθμητικών 
μοντέλων μέσω μετρήσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο πληροφοριακό σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το 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
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου 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 
αρμόδια υπηρεσία 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 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 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.

  Θεσσαλονίκη 18 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

      

 Αριθμ. 8418 
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ια-

τρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση υπ΄αρ. 10/24-11-2020) 
και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία Φ/114817/
Ζ2/03-09-2020 και την απόφαση της υπ’  αρ. 3038/
29-10-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την 
κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσω-
πικού (ΔΕΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καθώς 
και τις διατάξεις:

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

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129)

3) της περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και της περ. γ’ [όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), 
την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και 
την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)] της 
παρ. 1 του άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
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το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83)] του ν. 4009/2011 
(Α’ 195),

4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) της ερμηνευτικής εγκυκλίου υπό στοιχεία Φ.122.1/

88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(Β΄ 225) υπουργικής απόφασης με θέμα: «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). 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 κατάρτισης 
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών με-
λών», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657), 

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο της Αιματολογίας περιλαμβάνει 

την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση νοσημάτων 
του αίματος και του λεμφικού ιστού, όπως διαταραχές 
του αριθμού των ερυθρών, λευκών αιμοσφαιρίων και 
αιμοπεταλίων, αλλά και νεοπλασμάτων του αίματος 
(λευχαιμίες, μυελοϋπερπλαστικά και μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα). Επιπλέον, περιλαμβάνει τις διαταραχές του 
πηκτικού μηχανισμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-

ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το 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
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου 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 
αρμόδια υπηρεσία 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 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.
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Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα 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.

  Θεσσαλονίκη 11 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

   

    Αριθμ. 7522 
  Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χη-

μικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική 

Χημεία στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική». 

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (συνεδρίαση υπ΄αρ. 
4/27-11-2020) και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 
Φ/114817/Ζ2/03-09-2020 και την απόφαση της υπ’ αρ. 
3038/29-10-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά 
με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
καθώς και τις διατάξεις:

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

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129),

3) της περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και της περ. γ’ [όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), 
την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και 
την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)] της 
παρ. 1 του άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83)] του ν. 4009/2011 
(Α’ 195),

4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) της ερμηνευτικής εγκυκλίου υπό στοιχεία Φ.122.1/

88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(Β΄ 225) υπουργικής απόφασης με θέμα: «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 νομιμό-
τητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετι-
κά 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 συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657), 

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία 
στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων και διατάξεων-συ-

σκευών, με εφαρμογή στη βιοτεχνολογία, χημική μηχα-
νική, τρόφιμα, φάρμακα, περιβάλλον, υγεία και βιοϋλικά, 
έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
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3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου 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 
αρμόδια υπηρεσία 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 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 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.

  Θεσσαλονίκη 31 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αριθμ. 7264       
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του 

επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός». 

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση υπ΄αρ. 
5/10-11-2020) και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 
Φ/114817/Ζ2/03-09-2020 και την απόφαση της υπ’ αρ. 
3038/29-10-2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλή-
του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, καθώς και τις διατάξεις:

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

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129),

3) της περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και της περ. γ’ [όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), 
την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και 
την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)] της 
παρ. 1 του άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83)] του ν. 4009/2011 
(Α’ 195),

4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
6) του π.δ. 123/1984 (Α’ 39), όπως ισχύει σύμφωνα με 

την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195) -, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 
του ν. 4386/2016 (Α’ 83) -, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129),

7) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
8) της ερμηνευτικής εγκυκλίου υπό στοιχεία Φ.122.1/

88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

9) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(Β΄ 225) υπουργικής απόφασης με θέμα: «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). β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
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επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης 
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών με-
λών», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657),

10) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ.  
432) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), 
αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣ-

ΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων, κτιριακών συ-

γκροτημάτων και συνόλων: το κύριο μέρος του διδα-
κτικού έργου απαιτεί τη συμμετοχή στα εργαστήρια 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του Τμήματος που αναφέ-
ρονται σε όλες τις κλίμακες του αρχιτεκτονικού έργου 
και περιλαμβάνουν κτίρια, κτιριακά συγκροτήματα και 
σύνολα, υπαίθριους χώρους και σχεδιασμό αστικού 
περιβάλλοντος. Το γνωστικό αντικείμενο ενσωματώνει 
ερμηνευτικές θεωρίες της αρχιτεκτονικής και θεωρητικές 
προσεγγίσεις ζητημάτων του σύγχρονου σχεδιασμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

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. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα και σχετικό υπόμνημα 
παρουσίασης αρχιτεκτονικού έργου (portfolio).

5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημο-
σιεύματα ή ό,τι προβλέπεται από το π.δ. 123/1984 (Α’  39).

Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου 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 
αρμόδια υπηρεσία 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 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 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.

Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

I   

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπό στοιχεία 5110/21/ΓΠ/26-03-2021 πράξη 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία 
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εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 16, 19 και 20 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με το 
άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016 (Α’ 129), της παρ. 1 του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17) και τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/
14241/Ζ2/27.01.2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 
(Β’ 2657), μονιμοποιείται η Ελένη Τζελέπη του Κωνστα-
ντίνου σε θέση καθηγητή, της βαθμίδας του Επίκουρου 
Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες Φύλου 
και Πολιτισμική Κριτική», του Τμήματος Ιστορίας, Αρ-
χαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, την οποία κατέχει, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 

   I

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/25440/2408/940  
Προκήρυξη θέσης Μέλους Διδακτικού Ερευνητι-

κού Προσωπικού (ΔΕΠ) της βαθμίδας του Επίκου-

ρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-

κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο 

«Σχεδιασμός Δομικών Κατασκευών»  .

Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (αρ. συ-
νεδρίασης 5/16.11.2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της υπό στοιχεία  137509/Ζ1 διαπιστωτικής πράξης 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01.9.2018 έως 31.8.2022,

2. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. της περ. ια’ του άρθρου 2, της παρ. 15ζ’ του άρθρου 

15, της παρ. 2ιδ’ του άρθρου 21 και της παρ. 9 του άρ-
θρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

5. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’69), 
6. του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 

(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ122.1/86/83263/Ζ3/30.6.2020
(Β΄ 2657) όμοια,

8. της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596-22/5/2017 
απόφασης της Συγκλήτου του ΔΠΘ,

9. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/03.9.2020 απόφασης 
του ΥΠΑΙΘ που αφορά στην κατανομή επτά (7) θέσεων 
για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/Μελών ΔΕΠ στα 
ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,

10. της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/806/31-28/9/2020 (ΟΕ: 
05/10/2020) απόφασης της Συγκλήτου με θέμα «Κατανο-
μή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/
Μελών ΔΕΠ σε Τμήματα του ΔΠΘ» (Β΄ 4607), αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλή-
ρωση μίας (1) θέσης Μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Κα-

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Δομικών 
Κατασκευών». Η συνοπτική περιγραφή του επιστημο-
νικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: 
«Σχεδιασμός δομικών στοιχείων και κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα για συνήθεις και σεισμικές δρά-
σεις (ΩΣ). Χρήση εφαρμοσμένων αριθμητικών μεθόδων 
ελαστικής και ανελαστικής ανάλυσης δομικών κατασκευ-
ών (Στατική). Χρήση δομικού χάλυβα στις κατασκευές 
(ΜΚ). Πειραματικές μέθοδοι. Επεμβάσεις, επισκευές και 
ενισχύσεις σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές (ΩΣ, ΜΚ, 
ΦΤ, Ξ κ.λπ.).».

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
τας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο 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. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
6. 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, θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

- 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 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
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- 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 στις 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 ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεού-
ται να καταθέσει τα πρωτότυπα 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.

  Κομοτηνή, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 14448/06-04-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 147 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση 
της υπαλληλικής σχέσης του Ζήκου Δέδου του Λεωνίδα, 
από τη μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστη-
μών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, που υπηρετούσε από τις 14-02-2021, 
λόγω θανάτου.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1494641041/26.03.2021).

  Ο Πρύτανης 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

  I

    ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

 Με την υπό στοιχεία 1603/Φ.30.1/01-04-2021 απόφα-
ση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 
156 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) γίνεται δεκτή η παραίτηση 
λόγω συνταξιοδότησης του Γεώργιου Σαββάκη του Νι-
κολάου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου, κατηγορίας ΠΕ, 
κλάδου Διοικητικού Οικονομικού του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου, από τις 31-03-2021, ημερομηνία 
δεύτερης αίτησης παραίτησης. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7989906611/31-03-2021). 

Ο Πρύτανης 

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   

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