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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Αριθμ. 365  
Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ναυπη-

γών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμε-

νο «Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου: Ανάλυση και 

Βελτιστοποίηση».   

 Ο Πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ύστερα από ει-
σήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών (συνεδρίαση 15.12.2020), και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (Β’ 2657), η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/ 6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 από-
φασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των  (Β’ 225) «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέ-
ωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθη-
γητών, 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 μονιμοποί-
ησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και 
κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξω-
τερικών μελών» (Β΄ 225),

3. της υπό στοιχεία Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 
εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Προκηρύξεις εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών (Επίκου-
ρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή 
α’ βαθμίδας)»,

4. της παρ. 15(ζ) του άρθρου 15, της παρ. 2(ιδ) του άρ-
θρου 21 και της παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

5. τoυ άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
6. τoυ άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),
7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του τέταρτου άρθρου του 

ν. 4405/2016 (Α΄ 129),
8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 

άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
9. του εδαφ.(γ) της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4009/ 

2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 
του ν. 4076/2012, καθώς και του εδαφ.(ζ) της παρ. 6 του 
άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

10. της παρ. 2 του Κεφαλαίου 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),

11. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατανομή 
θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων  μελών Δ.Ε.Π. στα Πα-
νεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτατες Εκκλησι-
αστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

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

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας «Ναυτικής Μηχανολογίας».
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ενεργειακά 
Συστήματα Πλοίου: Ανάλυση και Βελτιστοποίηση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς μέσω του ηλεκτρονι-
κού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.
gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
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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.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων 
υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού 
ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

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 θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ειδ. Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

    Αριθμ. 183 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Μηχα-

νολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πο-

λυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή, 

Εκμετάλλευση και Διαχείριση Θερμότητας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)».   

 Ο Πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ύστερα από ει-
σήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
(συνεδρίαση 14.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (Β’ 2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/ 6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων κα-
θηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225).

3. της υπό στοιχεία Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Προκηρύξεις εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών (Επίκου-
ρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή 
α’ βαθμίδας)»,

4. της παρ. 15(ζ) του άρθρου 15, της παρ. 2(ιδ) του άρ-
θρου 21 και της παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

5. τoυ άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. τoυ άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του τέταρτου άρθρου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. του εδαφ.(γ) της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4009/ 
2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 
του ν. 4076/2012, καθώς και του εδαφ.(ζ) της παρ. 6 του 
άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

10. της παρ. 2 του Κεφαλαίου 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),

11. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατανομή 
θέσεων για την πρόσληψη  μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. στα Πα-
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νεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτατες Εκκλησι-
αστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

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

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας «Θερμότητας».
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παραγωγή, 
Εκμετάλλευση και Διαχείριση Θερμότητας από Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr),
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 όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων 
υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού 
ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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 διορισμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

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 θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

  

Αριθμ. 351 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ναυπη-

γών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο 

«Μελέτη και Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών Εκ-

μετάλλευσης Ενεργειακών Πόρων στο Θαλάσ-

σιο Περιβάλλον».   

 Ο Πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ύστερα από ει-
σήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών (συνεδρίαση 15.12.2020), και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (Β’ 2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/ 6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων κα-
θηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225).

3. της υπό στοιχεία Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Προκηρύξεις εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών (Επίκου-
ρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή 
α’ βαθμίδας)»,
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4. της παρ. 15(ζ) του άρθρου 15, της παρ. 2(ιδ) του άρ-
θρου 21 και της παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

5. τoυ άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. τoυ άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του τέταρτου άρθρου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. του εδαφ.(γ) της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το 
άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και του εδαφ.(ζ) της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

10. της παρ. 2 του Κεφαλαίου 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),

11. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατανομή 
θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων  μελών Δ.Ε.Π. στα Πα-
νεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτατες Εκκλησι-
αστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021».

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

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

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας «Θαλασσίων Κατασκευών»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη και 
Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών Εκμετάλλευσης Ενερ-
γειακών Πόρων στο Θαλάσσιο Περιβάλλον».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο 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.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων 
υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού 
ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

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 θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ειδ. Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ.  1625/265/24.12.2020 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμή-

ματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφε-

ρειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδο-

νίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη 

Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία»  .

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μετά 
την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκα-
νικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής 
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Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών (συνεδρίαση 
5/16.12.2020), λαμβάνοντας υπόψη την από 7.12.2020 
αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και σύμ-
φωνα 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 και της παρ. 22α του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.  4009/2011 
(Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ 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. Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) περί ίδρυσης Σχολών στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
11. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225).

12. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/1137/145793/2/
9-10-2013 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων - ΑΠΕΛΛΑ (Β΄2619).

13. Tην υπ’ αρ. 9/22-12-2011 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου μας (Β΄ 347/2012) κατά το μέρος που 
οι ρυθμίσεις της δεν αντίκεινται σε νεότερες διατάξεις.

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ
Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩ-

ΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και 
Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα 
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr.) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, η έναρξη και η 
λήξη της οποίας ορίζεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης 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
δήλωση 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 

σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγη-
θεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νό-
μιμες θεωρήσεις 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 πρέ-
πει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης 
εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
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.
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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

I

    ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 1968 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος 

του Πολυτεχνείου Κρήτης με γνωστικό αντικεί-

μενο «Περιβαλλοντικό Δίκαιο»   .

 Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν σχετι-
κής εισήγησης της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμη-
ματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 42ης/09.12.2020), λαμβάνοντας υπόψη την από 
07.12.2020 αίτηση για εξέλιξη Αναπληρώτριας Καθηγή-
τριας και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της υπό στοιχεία 201647/Ζ1/21-11-2017 διαπι-
στωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, για την εκλογή Πρύτανη και τριών (3) 
Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, που δημοσιεύθηκε στο 
Υ.Ο.Δ.Δ 627 (ΑΔΑ: ΨΠ24653ΠΣ-ΟΙΒ),

2. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
3. 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),

4. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017, 
ΑΔΑ: ΩΩΖΠ4653ΠΣ-4ΝΕ απόφασης 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), όπως ισχύει και του άρθρου 
4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης μελών.» (Β΄ 225),

5. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,

6. των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
7. της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 

(Α΄ 129),
8. της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20.07.2016 «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 
(Α΄ 27)»,

9. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
10. του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), αποφάσισε 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

- Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθ-

μίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντικό 
Δίκαιο».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τον κλάδο του πε-
ριβαλλοντικού δικαίου και περιλαμβάνει τους θεσμούς, 
τους φορείς, τις διαδικασίες και τα εργαλεία του δικαίου 
προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και το σύστημα 
κανόνων που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης 
στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να εγγραφούν ως 
υποψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr):

α) Αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία του εγγρά-
φου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο και β) όλα τα αναγκαία για 
την κρίση δικαιολογητικά.

Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. 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. Η αναγνώριση της 
ισοτιμίας θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν την λήψη της 
σχετικής απόφασης εκλογής.

4. Διδακτορική Διατριβή.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη-

μα αυτών.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος 
να προσκομίσει:

- Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου να 
ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Θα κατα-
τεθούν από τον υποψήφιο, ο οποίος θα εκλεγεί, πριν την 
έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού του.

- 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.

- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν επίσης 
ηλεκτρονικά, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί-
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
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Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   
Ι

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 15356 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δι-

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανα-

πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης 

Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολο-

γικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 

γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Εργαλεία Πα-

ράλληλου Προγραμματισμού».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την από 17-12-2020 εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, την υπ’  αρ. 
974/24-11-2020 αίτηση εξέλιξης του Επίκουρου Καθη-
γητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της παρ. 1 των άρθρων 16 και 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 1-6 του 
άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του άρθρου 
9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της παρ. 3 του άρθρου 32 
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13),

2. των παρ.  9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του εδαφ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, 

του εδαφ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 
10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114),

6. του π.δ. 134/1999,
7. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) (Β΄ 225) 
και την τροποποιητική αυτής απόφαση υπό στοιχεία 
Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 (Β΄ 2657), αποφάσισε 
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.), Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 
«Θεωρία και Εργαλεία Παράλληλου Προγραμματισμού».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφορι-

ακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτε-
ρικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (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.
5. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο κρίνει ανα-

γκαίο ο κάθε υποψήφιος.
- 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 χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι 
υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
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.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας για 
διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητι-
κών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε 
του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013 (Α΄254), μετά την εκλογή.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ειδ. Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 29 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   

user
Highlight
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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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