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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 8406 
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ια-

τρικής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».

 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 υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/
3-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και την απόφαση της υπ’ αρ. 3038/29-10-2020
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου 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 τροποποιήθη-
κε 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 το άρθρο 30 παρ. 1α 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 υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικα-
σιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή 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 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» 
(Β΄225), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοια από-
φαση,

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432/
5-7-2019) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη).

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο αποτελεί ιατρι-

κό επιστημονικό κλάδο και χειρουργική ειδικότητα που 
παρέχει φροντίδα σε ενήλικες και σε παιδιατρικούς 
ασθενείς για τη θεραπεία του πόνου ή παθολογικών δι-
εργασιών και εξεργασιών που μπορεί να τροποποιούν 
τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα του Κ.Ν.Σ. (εγκεφά-
λου, υπόφυσης και νωτιαίου μυελού), του περιφερικού 
νευρικού συστήματος (κρανιακά, νωτιαία και περιφερικά 
νεύρα), του αυτόνομου νευρικού συστήματος, των υπο-
στηρικτικών δομών των συστημάτων αυτών (μήνιγγες, 
κρανίο και βάση κρανίου καθώς και σπονδυλική στήλη) 
και της αγγειακής παροχέτευσής τους (ενδοκρανιακή, 
εξωκρανιακή και νωτιαία αγγείωση).
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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 ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 αρ-
μόδια υπηρεσία πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης 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, 11 Ιανουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  

 

  Αριθμ. 8431 
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δα-

σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Υλωρική - προστασία δασικών οι-

κοσυστημάτων από αβιοτικούς παράγοντες».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
(συνεδρίαση αριθμ. 5/13-11-2020) και λαμβάνοντας 
υπόψη το υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3-9-2020 έγγρα-
φο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την 
απόφαση της αριθμ. 3038/29-10-2020 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την πρό-
σληψη 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 τροποποιήθη-
κε 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),
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4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α 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 υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 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 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώ-
ων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β΄2657) όμοια απόφαση,

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).

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ -
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υλωρική - προστασία 
δασικών οικοσυστημάτων από αβιοτικούς παράγοντες».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Προστασία χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων από 

αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στις δασικές πυρκαγιές και την κλιματική αλλαγή 
που αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα του φυ-
σικού περιβάλλοντος τον παρόντα αιώνα.

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 ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 αρ-
μόδια υπηρεσία πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης 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 
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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, 11 Ιανουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

Αριθμ. 8411 
  Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ια-

τρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγη-

τή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση αριθμ. 10/24-11-2020,) 
και λαμβάνοντας υπόψη το υπό στοιχεία Φ/114817/
Ζ2/03-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 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 τροποποιήθη-
κε 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 το άρθρο 30 παρ. 1α 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 υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 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 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώ-
ων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄225), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοια απόφαση,

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).

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία» ασχολεί-

ται με όλο το φάσμα της Αναισθησιολογίας, την Αντιμε-
τώπιση του Πόνου, την Εντατική Θεραπεία και την Επεί-
γουσα Ιατρική.

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 ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 
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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, 11 Ιανουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/22991/2102/818  
Προκήρυξη θέσης Μέλους Διδακτικού Ερευνη-

τικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της βαθμίδας του Επί-

κουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πο-

λυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-

μίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανι-

κή Μάθηση για την Επεξεργασία Σήματος».

  Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής (αρ. συνεδρίασης 3/3-11-2020) 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης με θητεία τεσσάρων (4) ετών, 
από 1-9-2018 έως 31-8-2022,

2. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011,
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/Ζ2/27-1-2017 

(Β΄ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία Φ122.1/86/83263/Ζ3/30-6-2020 (Β΄ 2657) 
όμοια απόφαση,

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

9. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3-9-2020 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/806/31-05/10/2020 
(ΟΕ: 12-10-2020) απόφασης της Συγκλήτου «Κατανο-
μή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/
Μελών ΔΕΠ σε Τμήματα του ΔΠΘ» (Β΄ 4607),

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Μέλους Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Κα-
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση γα 
την Επεξεργασία Σήματος».

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 
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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 

διαβατηρίου.
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.

• 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.

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, 14 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

   Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/20139/1751/714 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ-

σης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) Κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Δασολο-

γίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δα-

σολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-

κης, με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Οδοποιία 

και Δασικό Κτηματολόγιο».

  Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι-
κών Πόρων της Σχολής Γεωπονίας και Δασολογίας (αριθ.
συν.8/11-11-2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης με θητεία τεσσάρων (4) ετών, 
από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

2. Του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιδ του ν. 4369/2006 (Α΄131).
3. Του ν. 3861/2010 (Α΄112).
4. Των άρθρων 29, 79 80 και 81 του ν. 4009/2011 

(Α΄195).
5. Του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α΄83).
6. Της παρ.3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32).
7. Του άρθρου 28 παρ. 4 του ν.4305/2014 (Α΄237).
8. Του άρθρου 27 του ν.4386/2016 (Α΄83).
9. Των άρθρων 15 και 84 του ν.4485/2017 (Α΄114).
10. Του άρθρου 18 του ν.4559/2018 (Α΄142)
11. Των π.δ. 118/2002 (Α΄99) και 147/2009 (Α΄189) .
12. Των άρθρων 1 και 2 του π.δ.134/1999 (Α΄132).
13. Του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α΄38).
14. Της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39220/1528/13-3-2019

απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης «Έγκριση διαδικασιών προκήρυξης 
θέσεων, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) μέχρι τη δημοσί-
ευση του Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» (Β΄1148).

15. Της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/59295/6895/
2361/4-9-2018 πράξης του Πρύτανη του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης περί αυτοδίκαιης λύσης της 
υπαλληλικής σχέσης του Απόστολου Κανταρτζή από 
τη θέση μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Δασολογίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων από 
13 Απριλίου 2020 λόγω ανάληψης καθηκόντων σε θέση 
ΔΕΠ του ιδίου Τμήματος (Γ΄ 619).

Αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) 
θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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- Μία (1) θέση μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Κατηγορίας ΠΕ εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄
με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Οδοποιία και Δασικό 
Κτηματολόγιο », προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό 
εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται στην 
οργάνωση και επίβλεψη εργαστηριακών και πρακτικών 
ασκήσεων Δασικής Οδοποιίας και Δασικού Κτηματο-
λογίου.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης 
θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

- Κατοχή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών 
Δασολόγου Μεταπτυχιακού Επιπέδου ή ισότιμου τίτλου 
αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημίου της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ σε γνωστικό αντικείμε-
νο συγγενές ή συναφές με το προτεινόμενο της θέσης.

Θα συνεκτιμηθούν:
- Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε γνωστικό 

αντικείμενο συγγενές ή συναφές με το προτεινόμενο 
της θέσης.

- Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος σε γνωστικό αντι-
κείμενο συγγενές ή συναφές με το προτεινόμενο της 
θέσης.

- Δημοσιεύσεις σε υψηλού επιπέδου διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά και συνέδρια με γνωστικό αντικείμενο 
συγγενές ή συναφές με το προτεινόμενο της θέσης.

- Εκπαιδευτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση στην οργάνωση και επίβλεψη διεξαγωγής εργαστη-
ριακών ασκήσεων, διδασκαλία μαθημάτων συγγενών 
ή συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

- Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση 

υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολο-
γίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την 
ημέρα δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο της προκήρυ-
ξης αυτής, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία 
και νόμιμα δικαιολογητικά: α) σε ηλεκτρονική μορφή (CD 
ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και β) σε έντυπη μορφή:

1. Αίτηση
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-

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

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
4. Αντίγραφα επιστημονικού και συγγραφικού έργου.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου.
6. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας 

και των προσόντων τους.
7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και 

να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να 

συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συ-
νοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων 
καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο 
ή δημοσιεύσεις.

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

• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κα-
τατεθούν από τον υποψήφιο , ο οποίος θα εκλεγεί πριν 
από 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.

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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέ-
ντρο 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 επίσημα θεωρημένα έγγραφα-δικαιο-
λογητικά του φακέλου του.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για δια-
σαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δι-
καιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Η προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ενιαίος φορέας 1019-905 της ομάδας λογαριασμών 
2120 και 2190).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 30 Νοεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 
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Αριθμ.    ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/29307/2923/1060 
Προκήρυξη θέσης Μέλους Διδακτικού Ερευ-

νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστήμιου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο 

«Πειραματική Διερεύνηση Γραμμικών Στοιχείων 

Ωπλισμένου Σκυροδέματος».

  Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών (αρ. συνεδρίασης 7/16-12-2020), 
λαμβάνοντας υπόψη την από 7-12-2020 αίτηση εξέλιξης 
του Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατά-
ξεις:

1. Της υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 1-9-2018 έως 31-8-2022,

2. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
3. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011,
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/Ζ2/27-1-2017 

(Β΄ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία Φ122.1/86/83263/Ζ3/30-6-2020 (Β΄ 2657) 
όμοια απόφαση,

8. της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22-5-2017 
(Β΄ 2058) απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης,

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Μέλους Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Μία (1) θέση Μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (ΔΕΠ) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-
κό αντικείμενο «Πειραματική Διερεύνηση Γραμμικών 
Στοιχείων Ωπλισμένου Σκυροδέματος» και συνοπτική 
περιγραφή του επιστημονικού πεδίου ως εξής: «Πειρα-
ματική Διερεύνηση δομικών γραμμικών στοιχείων από 
ωπλισμένο σκυρόδεμα όπως δοκοί, υποστυλώματα και 
κόμβοι για εντατικές καταστάσεις κάμψης, διάτμησης και 
στρέψης. Έλεγχος/παρακολούθηση δομικής ακεραιότη-
τας στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα».

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 

διαβατηρίου.
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.

• 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.

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, 25 Ιανουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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