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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Αριθμ. 30064 
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη βαθμίδα του 

καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή 

καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, με γνω-

στικό αντικείμενο «Διοίκηση επιχειρησιακών λει-

τουργιών με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πλη-

ροφορικής». 

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (υπ’ αρ. 
17/14.07.2020 συνεδρίαση) λαμβάνοντας υπόψη τις δι-
ατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, περ. α’ του ν. 4521/2018 
(Α’  38), την υπό στοιχεία Φ.121.1/8600/Ζ2/22.01.2020 
απόφαση της ΥΠΑΙΘ και την υπ’  αρ. 3026/11 και 
16.06.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για την 
προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, λόγω άγονης εκλογής και 
σύμφωνα με 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 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 άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),

7) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

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

9) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
υπουργικής απόφασης «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστή-
ματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης 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 υπουργική απόφαση (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), 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 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του 
επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοί-
κηση επιχειρησιακών λειτουργιών με χρήση ποσοτικών 
μεθόδων και πληροφορικής».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών από τη σκο-

πιά του μηχανικού επιτάσσει τη λήψη στρατηγικών και 
τακτικών αποφάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στον προ-
γραμματισμό, στην οργάνωση, στο συντονισμό και στον 
έλεγχο των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή 
και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα το γνω-
στικό αντικείμενο Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών 
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με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής εξειδι-
κεύεται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Οργάνωση 
Παραγωγής, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγω-
γής, Διαχείριση Αποθεμάτων, Έλεγχος Ποιότητας και 
Συντήρηση Προϊόντων και Παραγωγικών Διαδικασιών, 
Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Βιομηχανική Πλη-
ροφορική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση 
των σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής και των 
ποσοτικών μεθόδων της Στατιστικής και της Επιχειρη-
σιακής Έρευνας.

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.
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 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

  

 Αριθμ. 28775 
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, στη βαθμίδα του επίκουρου κα-

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δε-

δομένων Μεγάλης Κλίμακας και Μηχανική Μά-

θηση». 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (υπ’ αρ. 17/25-6-2020 συνεδρίαση) λαμ-
βάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, 
περ. β’ του ν. 4521/2018 (Α’ 38) για την προκήρυξη θέσης 
μέλους ΔΕΠ, λόγω μη αποδοχής διορισμού της αρχικώς 
εγκριθείσας και προκηρυχθείσας θέσης και σύμφωνα με 
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 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11773Τεύχος Γ’ 1729/27.10.2020

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 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 
υπουργικής απόφασης «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστή-
ματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης 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 υπουργική απόφαση (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 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομέ-
νων Μεγάλης Κλίμακας και Μηχανική Μάθηση».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει θέματα 

που σχετίζονται με:
- Τη σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών και αλγο-

ρίθμων μηχανικής μάθησης, εξόρυξης δεδομένων και 
βαθιάς μάθησης για την ανάλυση πεδίων εφαρμογής 
με δεδομένα μεγάλης κλίμακας

- Τη μοντελοποίηση δεδομένων και γνώσης σε πεδία 
εφαρμογής με δεδομένα μεγάλης κλίμακας

- Τη σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών συλλογικής 
νοημοσύνης και ευφυών συστημάτων για πεδία εφαρ-
μογής με δεδομένα μεγάλης κλίμακας

- Την εξερεύνηση και οπτικοποίηση δεδομένων με-
γάλης κλίμακας

- Τη σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείων και την ανάλυ-
ση δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

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.
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 
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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, 28 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

  

 Αριθμ. 29682 
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευ-

σης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, 

με γνωστικό αντικείμενο «Οι Φυσικές Επιστήμες 

στην Προσχολική Εκπαίδευση».   

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης (υπ’ αρ. 21/10.7.2020 συνεδρίαση) λαμβάνο-
ντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρoυ 41 παρ. 1, περ. γ’ 
του ν. 4521/2018 (Α’ 38) για την προκήρυξη θέσης ΔΕΠ, 
που κενώθηκε από το μέλος που υπηρετούσε, ύστερα 
από κατάληψη αρχικώς εγκριθείσας και προκηρυχθείσας 
θέσης σε άλλο ΑΕΙ και σύμφωνα με 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 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 
υπουργικής απόφασης «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστή-
ματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης 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 υπουργική απόφαση (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
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οι Φυσικές Επιστή-
μες στην Προσχολική Εκπαίδευση».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Σε ερευνητικό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο «Οι 

Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση» αφο-
ρά στη διερεύνηση της δυνατότητας συγκρότησης κα-
τάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων για μικρά παιδιά 
για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Εξετά-
ζει τον επιστημονικό γραμματισμό, την επιστημονική 
γνώση ως γνώση αναφοράς για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προϋπάρχουσα 
βιωματική εμπειρία, τις διαδράσεις εκπαιδευομένων σε 
τυπικό, μη-τυπικό και άτυπο περιβάλλον εκπαίδευσης, 
όπως και στο διδακτικό μετασχηματισμό της επιστημο-
νικής γνώσης.

Σε διδακτικό επίπεδο το συγκεκριμένο γνωστικό αντι-
κείμενο θεραπεύει τις μεθόδους και τις πρακτικές που 
αφορούν στην εκπαίδευση φοιτητών και εκπαιδευτι-
κών για ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης εννοιών και 
φαινομένων του φυσικού κόσμου και επικεντρώνεται 
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στην ανίχνευση των προ-υπαρχουσών νοητικών ανα-
παραστάσεων των εκπαιδευομένων και ιδιαίτερα των 
μικρών παιδιών, στην κατηγοριοποίηση των νοητικών 
τους μοντέλων, στο σχεδιασμό πειραμάτων φυσικών επι-
στημών, στην οργάνωση και την υλοποίηση διδακτικών 
δραστηριοτήτων και στη σχέση τους με τους τρόπους 
αναπαράστασης των όψεων των επιστημονικών εννοι-
ών, καθώς και στην οργάνωση κατάλληλου πλαισίου 
αξιολόγησης.

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.
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, 10 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
 Ι 

 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/61522/7627/1504 
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητι-

κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή, του Τμήματος Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχο-

λής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο 

«Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Διγλωσσία στην 

Εκπαίδευση». 

Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
(αρ. συνεδρίασης: 296/17.07.2019) και σύμφωνα με:

1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΥΟΔΔ 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα.
3. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17).
4. Την περ. ια’ του άρθρου 2, την παρ. 15ζ’ του άρθρου 

15, την παρ. 2ιδ’ του άρθρου 21 και την παρ. 9 του άρ-
θρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
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5. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3549/2007 (Α’ 69).
6. Το π.δ. 134/1999 (132 Α’).
7. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 

(Β’  225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
(Β’ 2657) όμοια και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 aπό-
φαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (B΄ 2058).

9. Την υπό στοιχεία Φ.106843/Ζ2/02.07.2019 (ΑΔΑ: 
Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ) απόφαση περί «Κατανομής πεντα-
κοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020».

10. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/60091/6972/ 
2399/11.07.2019 (Β’ 3173) πρυτανική πράξη κατανομής 
είκοσι μίας (21) θέσεων διδακτικού προσωπικού/μελών 
Δ.Ε.Π. στα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλή-
ρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ-

ΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
- Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 
με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: 
Διγλωσσία στην Εκπαίδευση» και συνοπτική περιγρα-
φή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο 
εκτείνεται κυρίως στο χώρο της διδασκαλίας της γλώσ-
σας και του γλωσσικού σχεδιασμού, και ειδικότερα 
στη μελέτη της διγλωσσίας ως ατομικό και κοινωνικό 
φαινόμενο, στη μελέτη των ιδεολογικο-πολιτικών δια-
στάσεων της διγλωσσίας και στη μελέτη της σύνδεσης 
μεταξύ διγλωσσίας και σχολικής σταδιοδρομίας. Ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον υπάρχει για τη στήριξη και καθοδήγηση 
των φοιτητών στην κατάκτηση του θεωρητικού υπόβα-
θρου που απαιτείται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας μέσα από το σχεδιασμό, υλοποίηση 
και αξιολόγηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προ-
γραμμάτων τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και της 
μη-τυπικής εκπαίδευσης.

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 Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 

βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 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 1, 2, 3 και 4 υποβάλλο-

νται 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.

• 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 Α.Ε.Ι. 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, 28 Ιουλίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11777Τεύχος Γ’ 1729/27.10.2020



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ11778 Τεύχος Γ’ 1729/27.10.2020

*03017292710200008*

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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