
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Αριθμ. 27944 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Πολιτι-

κών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλοφορι-

ακή Τεχνική».

  Ο Πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ύστερα από εισή-
γηση της Γ.Σ. της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (συνεδρί-
αση 17.5.2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 27.4.2022 
αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με:

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

2. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, 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), β) ανάπτυξη και 
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης 
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγη-
τών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονι-
μοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς 
και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών,

3. την υπό στοιχεία Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 
εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ «Προκηρύξεις εξέλιξης σε θέσεις 
Καθηγητών (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθη-
γητή και Καθηγητή α’ βαθμίδας)»,

4. την περ. ζ) της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ) 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 10 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

5. τo άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
6. τo άρθρο 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει μετά την

τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),

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

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

9. το εδάφιο τρίτο της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρ-
θρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και το εδάφιο έβδομο της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. το π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας «Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής»
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κυκλοφο-
ριακή Τεχνική».

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

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

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

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

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελλη-
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

 

    Αριθμ. 21373 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Αρχιτε-

κτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πο-

λυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες 

Θεωρίες και Πρακτικές Χωρικού Σχεδιασμού».

  Ο Πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ύστερα από ει-
σήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
(συνεδρίαση 23.3.2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 
8.3.2022 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και 
σύμφωνα με:

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

2. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων: α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, 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), β) ανάπτυξη και 
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης 
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγη-
τών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονι-
μοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς 
και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών,

3. την υπό στοιχεία Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 
εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ «Προκηρύξεις εξέλιξης σε θέσεις 
Καθηγητών (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθη-
γητή και Καθηγητή α’ βαθμίδας)»,

4. την περ. ζ) της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ) 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

5. τo άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
6. τo άρθρο 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει μετά την 

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

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

του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
9. το εδάφιο τρίτο της παρ.  10 του άρθρου 9 του 

ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρ-
θρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και το εδάφιο έβδομο της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Τομέας «Πολεοδομία και Χωροταξία»
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονες 
Θεωρίες και Πρακτικές Χωρικού Σχεδιασμού».

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

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

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

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

Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-
κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

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

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελλη-
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

 

    Αριθμ. 21376 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Αρχιτε-

κτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πο-

λυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Χωρικός 

Σχεδιασμός, Δομημένο Περιβάλλον και Βιώσι-

μη Ανάπτυξη».

  Ο Πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ύστερα από ει-
σήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

(συνεδρίαση 23.3.2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 
8.3.2022 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και 
σύμφωνα με:

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

2. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, 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), β) ανάπτυξη και 
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης 
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγη-
τών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονι-
μοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς 
και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών,

3. την υπό στοιχεία Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 
εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ «Προκηρύξεις εξέλιξης σε θέσεις 
Καθηγητών (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθη-
γητή και Καθηγητή α’ βαθμίδας)»,

4. την περ. ζ) της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ) 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

5. τo άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
6. τo άρθρο 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει μετά την 

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

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

του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
9. το εδάφιο τρίτο της παρ.  10 του άρθρου 9 του 

ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρ-
θρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και το εδάφιο έβδομο της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. το π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Τομέας «Πολεοδομία και Χωροταξία»
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Χωρικός Σχεδια-
σμός, Δομημένο Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

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

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

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

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

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελλη-
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

   ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αριθμ. ΔΦ 10.1/16484 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμή-

ματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών 

και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθ-

μίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 

«Συστήματα Πολυμέσων».

    Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (συ-
νεδρίασης πρακτικό 15/11-05-2022) της Σχολής Μηχα-
νικών και σύμφωνα με:

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

2. τα άρθρα 1, 2 και 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή Διδα-
κτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 160), με την επιφύλαξη 
των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011,

3. το άρθρο 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» (Α’ 83) και με το 
άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι» (Α’ 129), 
σε συνδυασμό με το άρθρο 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),

4. την 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. τις παρ. 1, 9,1 0 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α’ 129),

6. την 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. τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), 

8. το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
9. την 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. τον ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α’ 175),

12. την από 17/01/2022 (υπό στοιχεία ΔΦ.10.1/400/20-
04-2022) αίτηση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, για 
την εξέλιξή του από τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή 
σε θέση Καθηγητή.

13. την ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση του Προ-
έδρου της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 
07.05.2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 
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10 του ν. 4610/2019 του πάσης φύσεως προσωπικού 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας λόγω ένταξής τους από 
την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος» (Β’ 2516).

14. την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/3860/18-12-2019 από-
φαση του Προέδρου της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ «Μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης των μελών Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου και 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σε μόνιμη οργανική της ίδιας βαθμί-
δας, κατ’ εφαρμογή της υποπερίπτωσης αα’ της περ. της 
παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 5004),

15. 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),

16. την υπό στοιχεί 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 λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμό-
τητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετι-
κά 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 ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρη-
σης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών,

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

18. του άρθρου 65 της υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/17090/
27-10-2020 απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
«Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Β’ 4889),

19. Το υπό στοιχεία Φ 121/Ζ2/92372/25-07-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΟ5Η46ΜΤΛΗ-ΥΛΘ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις 
εξέλιξης (35) θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων»,

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνη-
τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), στη βαθμίδα του Καθηγητή 
ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συ-

στήματα Πολυμέσων» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 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, 27 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

      Αριθμ. 5130/Φ30.2 
Προκήρυξη πλήρωσης δύο (02) θέσεων μελών 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

    Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύ-
ματος και έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

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

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

4. Το άρθρο 11 του ν. 3833/2010 («Προστασία της Εθνι-
κής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» Α’ 40).

5. Τα άρθρα 16, 77 και την περ. α) της παρ. 22 του άρ-
θρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195) σε συνδυασμό 
με το άρθρο 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

6. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε-
θνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 70 του ν. 4386/2016  «Ρυθμίσεις για την έρευ-
να και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), το τέταρτο άρθρο του 
ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και 
εκλογής καθηγητών των Α.Ε.Ι.» (Α’ 129), το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστο-
ποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), το άρθρο 83 του ν. 
4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114), το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), το άρθρο 
32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), το άρθρο 9 «Προσόντα εκλο-
γής μελών Δ.Ε.Π.» του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 38) και το άρθρο 70 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 «Ρυθμί-
σεις Θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

8. Το εδάφιο έβδομο της παρ. 15 του άρθρου 15 , το 
εδάφιο τέταρτο της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 
και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

9. Την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 «Ρύθμι-
ση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομά-
θειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 
του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

10. Το 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. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 
διευκρινιστική εγκύκλιο του Τμήματος Α’ Κύριου Διδα-
κτικού Προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες εφαρμογής 
του ν. 4369/2016 (Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129)».

12. Το  υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06-5-2011 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προκηρύξεις εξέλι-
ξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ».

13. Την  υπό στοιχεία. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 
απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των (Α.Δ.Α.: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) «α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότη-
τας 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), 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 μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»( Β’ 225/2017).

14. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020
απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των (Β’ 2657) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.122.1/
6/14241/Ζ2/27-01-2017 απόφασης του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: α) Διαδικα-
σία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότη-
τας 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), 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 μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β’ 225).

15. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/04-04-2018 
διευκρινιστική εγκύκλιο του Τμήματος Α’ Κύριου Διδα-
κτικού Προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Παρέχονται Διευ-
κρινίσεις».

16. Την υπό στοιχεία ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση 
της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμέ-
νων αντιγράφων εγγράφων».

17. Την υπ’ αρ. 11010/31-03-2022 αίτηση εξέλιξης μέ-
λους Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας.

18. Το υπ’ αρ. 87/05-04-2022 πρακτικό της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
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19. Το υπ’ αρ. 23/01-04-2022 πρακτικό της Γενικής Συ-
νέλευσης του Τομέα Πληροφορικής και Αυτοματισμού.

20. Την υπ’ αρ. 13332/02-12-2021 αίτηση εξέλιξης μέ-
λους Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στη 
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

21. Το υπό στοιχεία 54/θ.8ο/21-12-2021 πρακτικό της 
Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου.

22. Την υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/61714/26-05-2022 
υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α.: 604046ΜΤΛΗ-5Ψ4) «Έγκρι-
ση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης (14) θέσεων κα-
θηγητών Πανεπιστημίων».

23. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.
24. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης,

αποφασίζει την προκήρυξη δύο (02) θέσεων μελών 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
Τομέας Πληροφορικής και Αυτοματισμού
- Μια (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντι-

κείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Τεχνολογία λογι-

σμικού i) ετερογενούς παράλληλης επεξεργασίας CUDA 
μαλακών υβριδικών συστημάτων με έμφαση στην έκ-
φανση χωρο- χρονικών συστάδων φυσικών φαινομένων 
και ii) εκπαιδευτικής τεχνολογίας λογισμικού Κ-12.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών

- Μια (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Κατανεμημένα συστήματα και συστήματα 
σύστασης πληροφορίας».

Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. 
όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώ-
ματος και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, 
επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έρ-
γου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς 
πλήρωση θέσης (σχετ. η υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016 εγκύκλιος του Τμήματος Α’ Κύριου Διδακτι-
κού Προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Επίσης, πρέπει να συ-
ντρέχουν τα προσόντα εκλογής σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. 
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011(Α’ 195).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας, μέσω του πληροφορια-
κού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, η έναρ-
ξη και λήξη της οποίας θα αναφέρεται στο έγγραφο της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον 
ημερήσιο τύπο. Μαζί με την ηλεκτρονική υποβολή της 
αίτησης πρέπει να υποβάλουν:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 

βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Διδακτορική διατριβή.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη-

μα αυτών.
6. Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 

πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα 
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.

7. Οι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογη-
τικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνι-
κού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέ-
δου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

8. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο 
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της 
ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτε-
πάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της 
σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητι-
κό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του 
οποίου έχει ο υποψήφιος.

9. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμοδίου Στρατο-
λογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική 
υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα 
από την υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφω-
να με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 (Β’ 
1055) κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο 
υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι 
θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την 
έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της 
μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν 
ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώ-
λυμα διορισμού.

10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία 
πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (Β’ 1551) κοινή υπουργική 
απόφαση.

11. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα 
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν κα-
τέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον 
ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 8, 9, 10, 
11 και 12 υποχρεούνται να καταθέσουν οι υποψήφιοι 
που θα επιλεγούν στις συγκεκριμένες θέσεις.
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Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύο-
νται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί 
πρωτίστως από δικηγόρο.

Όσα δικαιολογητικά έχουν ήδη καταχωρισθεί στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και δεν χρήζουν 
επικαιροποίησης δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ 
νέου.

Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας ή εξέλιξης και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλει-
στικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω 
διαδικασία. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης 

εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 27 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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