
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

  Με την 4626/10.07.2019 πράξη του Πρύτανη του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εκδόθη-
κε με βάση 1) τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του 
ν. 2517/1997, (Α’ 160), του άρθρου 25 παρ. 1 και 2 του 
ν. 3549/2007 (Α’ 69), του άρθρου 16 παρ. 1, και της παρ. 2 
του ν. 4009/2011, (Α’ 195), όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 30 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 4452/2017, (Α’ 17), 
του άρθρου 19 και του άρθρου 20 του ν. 4009/2011, 
(Α’ 195), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν κατά περίπτωση 
με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, (Α’ 83), 
τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016, 
(Α’ 129) και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 3 του ν. 
4485/2017 (Α’ 114), του άρθρου 77 παρ. 3 και του άρθρου 
80 παρ. 22 εδάφιο α του ν. 4009/2011, (Α’ 195), του άρ-
θρου 34 παρ. 25 του ν. 4115/2013, (Α’ 24), του άρθρου 9 
παρ. 3 του ν. 4521/2018, (Α’ 38) και του π.δ/τος 135/1988, 
2) τις σχετικές περί αρμοδιοτήτων Πρύτανη διατάξεις 
του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017, (Α’ 114), 3) την 
198585/Ζ1/07-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Εμμανουήλ 
Γιακουμάκη του Αθανασίου, Καθηγητή Α’ βαθμίδας του 
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από 
την έκδοσή της, 4) τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 
περ. β του ν. 4559/2018, (Α’ 142) σύμφωνα με τις οποίες 
η ως άνω θητεία λήγει στις 31.08.2020, 5) την απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017, (Β’ 225), 6) την απόφαση 
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
σχετικά με τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης καθηγη-
τών και υπηρετούντων λεκτόρων, μέχρι τη δημοσίευση 
του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1108/24.02.2017, 
(Β’ 827), και 7) την από 10.04.2019 απόφαση της Κοι-
νής Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της 
Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την μο-

νιμοποίηση του Α. Δημάκη του Παναγιώτη στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή, μονιμοποιείται ο Επίκουρος 
Καθηγητής, με θητεία, Αντώνιος Δημάκης του Παναγιώ-
τη, στη βαθμίδα που κατέχει, στο Τμήμα Πληροφορικής 
της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Μαθηματικά Υποδείγματα Συστημάτων 
Πληροφοριών και Αποφάσεων», επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα. Με την πράξη αυτή ουδεμία δαπάνη προκα-
λείται σε βάρος του προϋπολογισμού. 

  Ο Πρύτανης 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 

Ι

    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  

 Με την ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/53848/6136/2086-06/6/2019 
πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμι-
ου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.  1 του άρθρου 27 του ν.  4386/2016 (83Α΄), 
του άρθρου 2 του π.δ.  118/2002 (99Α΄), της αριθ. 
2/24009/29.3.2017 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ., καθώς και σύμ-
φωνα με την αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31.08.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται 
η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θη-
τεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.9.2018 έως 31.8.2022, 
εξελίσσεται ο Ευαγγέλου Ευάγγελος του Δημήτριου, 
Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής, κατηγορίας ΠΕ, από τη Δ΄ στην επόμενη μόνιμη 
Γ΄ βαθμίδα από 18/4/2019, επειδή συμπλήρωσε τριετή 
υπηρεσία στη βαθμίδα Δ΄.  

   Με την ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/53850/6137/2085-06/6/2019 
πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστή-
μιου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (83Α΄), 
του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002 (99Α΄), της αριθμ. 
2/24009/29.3.2017 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ., καθώς και σύμ-
φωνα με την αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31.08.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία 
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τεσσάρων (4) ετών, από 01.9.2018 έως 31.8.2022, εξελίσ-
σεται ο Γκόλιας Εμμανουήλ του Αθανάσιου, Μέλος Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 
κατηγορίας ΠΕ, από τη Δ΄ στην επόμενη μόνιμη Γ΄ βαθ-
μίδα από 18/4/2019, επειδή συμπλήρωσε τριετή υπηρε-
σία στη βαθμίδα Δ΄.  

 Ο Πρύτανης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

    ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ 

Αριθμ. 11806/19/ΓΠ  
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μη-

χανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του 

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντι-

κείμενο «Στοχαστικά Πρότυπα Επιχειρησιακής 

Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση». 

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, στην αριθμ. 
237ης/15-05-2019 συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη 
την από 07-05-2019 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθη-
γητή και σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, 

2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195Α΄), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83Α΄) και 
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129Α΄), 

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(17Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8 
του ν. 4485/2017 (114Α΄), 

4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
4405/2016 (129Α΄), 

5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114Α΄), 
6) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 

ν. 2083/1992 (159Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69Α΄), 

7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (38Α΄), 
8) του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (13Α΄). 
9) του π.δ. 134/1999 (132Α΄), 
10) των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 92/2013 (Α΄ 131), 
11) την αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 

εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με 
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27Α΄), του 
ν. 4386/2016 (83Α΄) και του ν. 4405/2016 (129Α΄), 

12) τη με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (225/
Β΄) υπουργική απόφαση, 

13) την αριθμ. 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ 463/
τ. ΥΟΔΔ/17-08-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. 

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Δι-

οίκησης 
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστι-
κά Πρότυπα Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιομηχανική 
Διοίκηση». 

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

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 
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. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον 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. 
• Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει: 

• Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

• 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 αυ-
τές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
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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 A.E.I., 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 της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Βόλος, 20 Μαΐου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

 

    Αριθμ. 10327/19/ΓΠ  
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Επι-

στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της 

Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού 

και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω-

στικό αντικείμενο «Προπονητική Ποδοσφαίρου». 

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών 
Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, στην 
αριθμ. 3ης/10-04-2019 συνεδρίασή της λαμβάνοντας 
υπόψη την από 27-03-2019 αίτηση εξέλιξης μόνιμου 
Επίκουρου Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, 

2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (83 
Α΄) και με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129Α΄), 

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(17Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8 
του ν. 4485/2017 (114Α΄), 

4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
4405/2016 (129Α΄), 

5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114Α΄), 
6) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 

ν. 2083/1992 (159Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69Α΄), 

7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (38Α΄), 
8) του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (13Α΄). 
9) του π.δ. 134/1999 (132Α΄), 
10) των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 92/2013 (Α΄ 131), 
11) την αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 

εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με 

θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27Α΄), του 
ν. 4386/2016 (83Α΄) και του ν. 4405/2016 (129Α΄), 

12) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 
(225/Β΄) υπουργική απόφαση, 

13) την αριθμ. 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ 463/
τ. ΥΟΔΔ/17-08-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. 

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣ-

ΜΟΥ 
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική 
Ποδοσφαίρου». 

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

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 
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. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον 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. 
• Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει: 

• Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

• 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 
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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 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 A.E.I., 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 της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 3 Μαΐου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

 

    Αριθμ. 10325/19/ΓΠ  
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αλ-

ληλεπίδραση Υλικού - Λογισμικού».  

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνι-
κής Σχολής, στην αριθμ. 119ης/17-04-2019 συνεδρίασή 
της λαμβάνοντας υπόψη την από 15-04-2019 αίτηση 
εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 

1) του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, 

2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195Α΄), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83Α΄) και 
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129Α΄), 

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(17Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8 
του ν. 4485/2017 (114Α΄), 

4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
4405/2016 (129Α΄), 

5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114Α΄), 

6) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (159Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69Α΄), 

7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (38Α΄), 
8) του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (13Α΄). 
9) του π.δ. 134/1999 (132Α΄), 
10) των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 92/2013 (Α΄ 131), 
11) την αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 

εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με 
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27Α΄), του 
ν. 4386/2016 (83Α΄) και του ν. 4405/2016 (129Α΄), 

12) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 
(225/Β΄) υπουργική απόφαση, 

13) την αριθμ. 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ 463/
τ. ΥΟΔΔ/17-08-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. 

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αλληλεπί-
δραση Υλικού - Λογισμικού». 

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

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 
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. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον 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. 
• Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει: 

• Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
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• 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 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 A.E.I., 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 της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.  

Βόλος, 3 Μαΐου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

 

   Αριθμ. 11832/19/ΓΠ  
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μη-

χανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε-

νο «Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιο-

μηχανική Διοίκηση». 

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, στην αριθμ. 
237ης/15-05-2019 συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη 
την από 14-05-2019 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου 
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, 

2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195Α΄), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83Α΄) και 
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129Α΄), 

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(17Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄), 

4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
4405/2016 (129Α΄), 

5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114Α΄), 
6) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 

ν. 2083/1992 (159Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69Α΄), 

7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (38΄), 
8) του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (13Α΄). 
9) του π.δ. 134/1999 (132Α΄), 
10) των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 92/2013 (Α΄ 131), 
11) την αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 

εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με 
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27Α΄), του 
ν. 4386/2016 (83Α΄) και του ν. 4405/2016 (129Α΄), 

12) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 
(225/Β΄) υπουργική απόφαση, 

13) την αριθμ. 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ 463/
τ. ΥΟΔΔ/17-08-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. 

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Δι-

οίκησης 
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Επιχειρη-
σιακής Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση». 

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

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 
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. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον 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. 
• Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
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ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει: 

• Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

• 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 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 A.E.I., 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 της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 20 Μαΐου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

    Αριθμ. 4331  
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δι-

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

θηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Ψυχολογίας 

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με γνωστικό 

αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία».  

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυ-
χολογίας (292/10-04-2019), την από 26-03-2019 αίτηση 

εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή, και σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 

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

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

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (17Α΄), 
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (69Α΄), 
5) Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21 

παρ. 2 εδάφιο ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114Α’), 

6) του π.δ. 134/1999, 
7) την αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ 

225Β΄) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) 
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής: 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό 
αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς 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 αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
- 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 απαλλα-
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 
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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 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 πιστοποι-

ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού. 

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ειδ. φορέας 19-250 KAE 0251) 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.  

 Ρέθυμνο, 2 Μαΐου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   
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*03012401907190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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