
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 2246 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Ανα-

πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης 

Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφο-

διασμού, με έδρα τη Θήβα, της Σχολής Εφαρμο-

σμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη-

μών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσί-

δα - Logistics». 

 O Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών μετά από εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και 
Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα (συνεδρία 
53/02.03.2022) κατόπιν της από 11.02.2022 αίτησης εξέλι-
ξης Επίκουρου Καθηγητή και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του εδαφίου ε της παρ.  15 του άρθρου 15 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Του εδαφίου ιδ της παρ. 2 του άρθρων 21 και της 
παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

3. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 
(Α’195), όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17).

4. Των παρ.  10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

5. Του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.
6. Της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
7. Του Κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 9  του ν. 4521/2018 

(Α’ 38). 
8. Των άρθρων 19 και 20 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
9. Της παρ. 2 του κεφ. Α του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 

(Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).

10. Του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
11. Της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 

εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (Α’ 27), 
του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του ν. 4405/2016 (Α’ 129).

12. Του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (Β’ 225), αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας θέσης ΔΕΠ, ως εξής: 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή: Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών
Τμήμα: Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστη-

μάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγη-

τή, με γνωστικό αντικείμενο: «Εφοδιαστική Αλυσίδα-
Logistics».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
θέσης:

Το γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα-
Logistics» αφορά στις ποιοτικές και ποσοτικές προσεγ-
γίσεις οργάνωσης, προγραμματισμού, λειτουργίας και 
διαχείρισης της διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Το επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει στρατηγικά θέματα 
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και αλυσίδας αξίας, 
επιμέρους λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας κα-
θώς και τις σχέσεις της με σχετιζόμενες επιχειρησιακές 
διαδικασίες και λειτουργίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει την 
αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, ζητήματα αειφορίας 
και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις εφοδιαστικές αλυ-
σίδες καθώς και ζητήματα κυκλικής οικονομίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 

και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
τας μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (http://
apella.minedu.gov.gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά:

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. 
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και επίσημες 
μεταφράσεις καθώς και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας 
τους από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για ανα-
γνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-

μα αυτών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Διδακτορική διατριβή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσκο-

μίσει στην υπηρεσία γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γε-
νικού γιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου, είτε 
ιδιωτών που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου 
προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης 
θέσης πριν την 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 
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 διο-
ρισμού.

- Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορι-
σμού 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 Α.Ε.Ι. ή απολυ-
τήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

Ι

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Αριθμ. ΔΦ 10.1/8693 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμή-

ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 

Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμ-

ματισμός Η/Υ».  

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μετά από εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην υπ’ αρ. 15/21-05-2021 (θ. 1ο) συνε-
δρίασή της και λαμβάνοντας υπόψη της, την υπ’ αρ. 

817/17.05.2021 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70),

2. των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή 
Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 160), με την επιφύλα-
ξη των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011,

3. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύ-
ξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι» (Α’ 129),

4. της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4115/2016 
(Α’  159) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την 
παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

5. των παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129),

6. της περ. Α’  της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 
(Α’ 159), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρ-
θρου 4 του ν. 2517/1997 και αντικαταστάθηκε με τη 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),

7. των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), 

8. του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
9. της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
10. του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-

τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπη-
ρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132),

11. του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α’ 175),

12. την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/2016 εγκύ-
κλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες 
εφαρμογής του ν. 4369/2016(Α’ 27), του ν. 4386/2016 
(Α’ 83) και του ν. 4405/2016» (Α’ 129),

13. την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/2020 
(Β’ 2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, η οποία τροποποίησε την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β’  225) υπουργική 
απόφαση σχετικά με την: α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, 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) και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129) και 
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 μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών,
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14. την υπ’ αρ. 817/17.05.2021 αίτηση εξέλιξης μέλους 
ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης στη βαθμίδα 
του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμμα-
τισμός Η/Υ»,

15. την υπό στοιχεία 19407/Z1/11-2-2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106),

16. την παρ. 4 του άρθρου 65 του Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Β’ 4889/2020),

17. την υπό στοιχεία Φ 121/Ζ2/16173/14-02-2022 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  
«Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης (38) θέσε-
ων καθηγητών Πανεπιστημίων», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) μιας (1) θέσης 
μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), 
στη βαθμίδα του Καθηγητή ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Προγραμματισμός Η/Υ».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-

νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος και του οικείου Τμήματος, 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 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 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 και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 
19-250 ΚΑΕ 0251). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪ  ΣΗΣ

 

    Αριθμ. ΔΦ 10.1/8676 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

στη βαθμίδα Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστι-

κό αντικείμενο «Χημική Τεχνολογία Ροφητικών 

Υλικών». 

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μετά από εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην υπ’  αρ. 13/04-03-2022 
(θ. 1ο) συνεδρίασή της και λαμβάνοντας υπόψη της, την 
υπ’ αρ.: 229/01-03-2022 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή 
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70),

2. των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή 
Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 160), με την επιφύλα-
ξη των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011,

3. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
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σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύ-
ξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι» (Α’ 129),

4. της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4115/2016 
(Α’  159) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την 
παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

5. των παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129),

6. της περ. Α’  της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 
(Α’ 159), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρ-
θρου 4 του ν. 2517/1997 και αντικαταστάθηκε με τη 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),

7. των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), 

8. του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
9. της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
10. του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-

τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπη-
ρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132),

11. του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
(Α’ 175),

12. την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/2016 εγκύ-
κλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες 
εφαρμογής του ν. 4369/2016(Α’ 27), του ν. 4386/2016 
(Α’ 83) και του ν. 4405/2016» (Α’ 129),

13. την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/2020 
(Β’ 2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, η οποία τροποποίησε την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β’  225) υπουργική 
απόφαση σχετικά με την: α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, 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) και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129) και 
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 μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών,

14. την υπ’ αρ. 229/01-03-2022 αίτηση εξέλιξης μέλους 
ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών σε βαθμίδα Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντι-
κείμενο «Χημική Τεχνολογία Ροφητικών Υλικών»,

15. την υπό στοιχεία 19407/Z1/11-2-2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106),

16. την παρ. 4 του άρθρου 65 του Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Β’ 4889/2020),

17. την υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/47602/27-04-2022 από-
φαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης (17) 
θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) μιας (1) θέσης 
μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), 
βαθμίδας Καθηγητή Α’ βαθμίδας ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ
- Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντι-

κείμενο «Χημική Τεχνολογία Ροφητικών Υλικών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-

νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος και του οικείου Τμήματος, 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 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 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 
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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 και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 
19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪ  ΣΗΣ

 

    Αριθμ. ΔΦ 10.1/8687 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμή-

ματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επι-

στημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-

δος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία». 

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κατόπιν εισήγησης της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνι-
κών Επιστημών στην υπ’ αρ. 6/24.2.2022 (θέμα 1ο) συ-
νεδρίασή της και λαμβάνοντας υπόψη την υπό στοιχεία 
ΓΦ 10.1/126/27.1.2022 αίτηση εξέλιξης του Στέφανου 
Στεφάνου και σύμφωνα:

Α. Με τις διατάξεις:
1) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις (Α’ 70).

2) Των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή 
Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 160), με την επιφύλα-
ξη των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011.

3) Του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και με 
το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι» (Α’ 129).

4) Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4115/2016 
(Α’  159) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 
4452/2017 (Α’ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 8 
του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

5) Των παρ. 1,9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

6) Της περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 
(Α’ 159), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρ-

θρου 4 του ν. 2517/1997 και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).

7) Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15 και των παρ. 9 
και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

8) Του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
9) Της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
10) Του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-

τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπη-
ρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132).

11) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α’ 175).

Β. 1) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ  
«Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016(Α’  27), του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του ν. 4405/2016» (Α’ 129).

2) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
(Β’2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων η οποία τροποποίησε την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 υπουργική απόφαση 
σχετικά με την: α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών 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 διαδικασιών 
αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και 
του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129) και β) ανάπτυξη 
και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης κα-
θηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και 
μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, 
καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερι-
κών και εξωτερικών μελών (Β’ 225).

3) Την υπό στοιχεία ΓΦ 10.1/126/27.1.2022 αίτηση εξέ-
λιξης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία».

4) Την υπό στοιχεία 19407/Z1/11.2.2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ 106).

5) Την παρ. 4 του άρθρου 65 του Εσωτερικού Κανο-
νισμού λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (Β’ 4889/2020).

6) Την υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/47602/27.4.2022 από-
φαση για την έγκριση πίστωσης της προκήρυξης της 
θέσης, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) μιας (1) θέσης 
μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), 
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
- Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-

νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
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σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος και του οικείου Τμήματος, 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 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 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 και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 
19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪ  ΣΗΣ

 

      Αριθμ. ΔΦ 10.1/8759 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμή-

ματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της 

Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθ-

μίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογικό 

Σχέδιο, διαμορφώσεις με αφαίρεση υλικού, ψη-

φιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές, εφαρ-

μογές CAD/CAM». 

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κατόπιν εισήγησης της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοί-
κησης της Σχολής Μηχανικών στην υπ’ αρ. 3/16.02.2022 
(θέμα 6ο) συνεδρίασή της και λαμβάνοντας υπόψη την 
υπ’ αρ. 108/14.02.2022 αίτηση εξέλιξης του Απόστολου 
Κορλού και σύμφωνα:

Α. Με τις διατάξεις:
1) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις (Α’ 70).

2) Των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή 
Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 160), με την επιφύλα-
ξη των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011.

3) Του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και με 
το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι» (Α’ 129).

4) Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4115/2016 
(Α’  159) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την 
παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

5) Των παρ. 1,9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

6) Της περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 
(Α’ 159), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρ-
θρου 4 του ν. 2517/1997 και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).

7) Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15 και των παρ. 9 
και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

8) Του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
9) Της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
10) Του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-

τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπη-
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ρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132).

11) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α’ 175).

Β. 1) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ  
«Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016(Α’  27), του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του ν. 4405/2016» (Α’ 129).

2) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
(Β’2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων η οποία τροποποίησε την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 υπουργική απόφαση 
σχετικά με την: α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών 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 διαδικασιών 
αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και 
του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129) και β) ανάπτυξη 
και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης κα-
θηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και 
μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, 
καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερι-
κών και εξωτερικών μελών (Β’ 225).

3) Την υπό στοιχεία 108/14.2.2022 αίτηση εξέλιξης μέ-
λους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοί-
κησης της Σχολής Μηχανικών στη βαθμίδα του Καθηγητή 
Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογικό 
Σχέδιο, διαμορφώσεις με αφαίρεση υλικού, ψηφιακά κα-
θοδηγούμενες εργαλειομηχανές, εφαρμογές CAD/CAM».

4) Την υπό στοιχεία 19407/Z1/11.2.2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ 106).

5) Την παρ. 4 του άρθρου 65 του Εσωτερικού Κανο-
νισμού λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (Β’ 4889/2020).

6) Την υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/47602/27.4.2022 από-
φαση για την έγκριση πίστωσης της προκήρυξης της 
θέσης, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) μιας (1) θέσης 
μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), 
στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Μηχανολογικό Σχέδιο, διαμορφώσεις με 
αφαίρεση υλικού, ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειο-
μηχανές, εφαρμογές CAD/CAM».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος και του οικείου Τμήματος, 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 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 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 και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 
19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪ  ΣΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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