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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Με την υπ’ αρ. 20211441/3-3-2021 πράξη του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, που εκδόθηκε σύμφωνα: με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, όπως ισχύει με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 16α του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017, της περ. κη της παρ. 2 του άρθρου 13 και
της περ. ιζ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017,
της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4386/2016, τoυ άρθρου
24 του ν. 2530/1997, όπως ισχύει, τoυ άρθρου 54 του
ν. 3653/2008, τoυ άρθρου 78 του ν. 4310/2014, της παρ.
12 τoυ άρθρου 130 και τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 153
του ν. 4472/2017, την υπό στοιχεία οικ.2/52259/ΔΕΠ/
19-7-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017, της παρ. 14
τoυ άρθρου 2 και του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του ν. 4210/2013, και την υπό στοιχεία Δ6.1127865/
ΕΞ2010/30-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των άρθρων 76 και 77 του ν.
4727/2020, της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012,
τoυ άρθρου 28 του ν. 4305/2014, τo Β’ 4550/2017 (ΑΔΑ:
7ΔΦΟ469Β7Τ-0ΚΔ) περί καθορισμού του τομέα ευθύνης
και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και της σειράς Αναπλήρωσης Πρύτανη, την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./155/17392/8-10-2020 απόφαση της Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. για την
έγκριση της κίνησης διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων
ογδόντα δύο (282) διδασκόντων του π.δ. 407/1980 στα
Πανεπιστήμια και δύο (02) ωρομισθίων εκπαιδευτικών,
στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021,
την υπό στοιχεία Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 υπουργική
απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του π.δ. 407/1980 και ωρομισθίων

Αρ. Φύλλου 683

εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
αντίστοιχα για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021», την
από 2-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου περί κατανομής των οκτώ (8) πιστώσεων στα Ακαδημαϊκά Τμήματα
του Πανεπιστημίου, το υπ’ αρ. 2021021025/10-2-2021
έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών, Πληροφορικής και
Επικοινωνιών με συνημμένη την από 4-2-2021 απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος περί πρόσληψης προσωπικού με τις διατάξεις του π.δ. 407/1980 και διαβίβασης
δικαιολογητικών πρόσληψης, τον από 1-3-2021 πίνακα
κατανομής πιστώσεων του τμήματος, τα δικαιολογητικά
υποψηφιότητας και πρόσληψης των ενδιαφερομένων,
τις υπ’ αρ. 2021012904/29-1-2021 και 2021012905/
29-1-2021 εισηγήσεις της τριμελούς επιτροπής, το γεγονός ότι οι ανωτέρω προσλαμβάνονται μετά από ανοικτή
προκήρυξη της θέσης (υπ’ αρ. 2020122101/21-12-2020,
ΑΔΑ: 6Τ8Κ469Β7Τ-2ΩΛ) αποφασίζουμε την πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ.
407/1980, των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα
διδασκόντων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, της
Σχολής Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
προκειμένου να παράσχουν διδακτικό έργο στο πλαίσιο
των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του ως
άνω τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021.
Η έναρξη και η λήξη σύμβασής τους καθώς και οι ώρες
εβδομαδιαίας απασχόλησης θα προσδιορίζονται στη
σύμβαση.
Η μισθοδοσία τους θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0212 ποσό
69.270,00 €, τον ΚΑΕ 0224 ποσό 2.100,00€, τον ΚΑΕ
0244 ποσό 17.150,00 €, τον ΚΑΕ 0561 ποσό 15.000,00 €,
τον ΚΑΕ 0563 ποσό 2.867,00 € και τον ΚΑΕ 0565 ποσό
4.013,00 € για το οικ. έτος 2021 του τακτικού προϋπολογισμού του πανεπιστημίου.
(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικού Πανεπιστημίου
Πειραιώς για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω
προσλήψεων: 20211231/18-2-2021).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1

Τεύχος Γ’ 683/23.03.2021

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑ

Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

9564790634/28-02-2021

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
2

ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

7158116103/28-02-2021

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ
Με την υπ’ αρ. 20211646/5-3-2021 πράξη του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
που εκδόθηκε σύμφωνα: με τις διατάξεις του άρθρου 5
του π.δ. 407/1980, όπως ισχύει με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 16α του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, της
περ. κη της παρ. 2 του άρθρου 13 και της περ. ιζ της παρ. 2
του άρθρου 21 του ν. 4485/2017, της παρ. 3 του άρθρου
28 του ν. 4386/2016, τoυ άρθρου 24 του ν. 2530/1997,
τoυ άρθρου 54 του ν. 3653/2008, τoυ άρθρου 78 του ν.
4310/2014, της παρ. 12 τoυ άρθρου 130 και τις παρ. 7 και
8 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, την υπό στοιχεία οικ.
2/52259/ΔΕΠ/19-07-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017, της παρ. 14
τoυ άρθρου 2 και του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
ν. 4210/2013, και την υπό στοιχεία Δ6.1127865/ΕΞ2010/
30-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς
και των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020, της παρ. 9
του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, τoυ άρθρου 28 του
ν. 4305/2014, τo Β’ 4550/2017 (ΑΔΑ: 7ΔΦΟ469Β7Τ-0ΚΔ)
περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους
αρμοδιοτήτων των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και της σειράς Αναπλήρωσης Πρύτανη,
την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./155/17392/8-10-2020
απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. για την έγκριση της κίνησης
διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων ογδόντα δύο (282)
διδασκόντων του π.δ. 407/1980 στα Πανεπιστήμια και
δύο (02) ωρομισθίων εκπαιδευτικών, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, την υπό στοιχεία
Φ11/138717/Ζ2/13- 10-2020 υπουργική απόφαση του
Υ.ΠΑΙ.Θ. «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του π.δ. 407/1980 και ωρομισθίων εκπαιδευτικών
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983
στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αντίστοιχα για
Α/Α
1
2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΧΜΙΤΖΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο Αντιπρύτανης
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΒΑΙΟΣ

το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021», την από 2-11-2020
απόφαση της Συγκλήτου περί κατανομής των οκτώ
(8) πιστώσεων στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου, το υπ’ αρ. 20210522/04-03-2021 έγγραφο του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών με συνημμένη την από 1-3-2021 απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος περί πρόσληψης προσωπικού με τις διατάξεις του π.δ. 407/1980 και διαβίβασης
δικαιολογητικών πρόσληψης, τον από 3-3-2021 πίνακα
κατανομής πιστώσεων του τμήματος, τα δικαιολογητικά
υποψηφιότητας και πρόσληψης των ενδιαφερομένων,
τις υπ’ αρ. 2021033/10-02-2021 και 2021034/11-02-2021
εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών, το γεγονός ότι προσλαμβάνονται μετά από ανοικτή προκήρυξη της θέσης
(υπ’ αρ. 2021013/26-01-2021, ΑΔΑ: ΨΑ4Δ469Β7Τ-6ΜΗ)
αποφασίζουμε την πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, των αναφερομένων
στον παρακάτω πίνακα διδασκόντων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών,
προκειμένου να παράσχουν διδακτικό έργο στο πλαίσιο
των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του ως
άνω τμήματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021.
Η έναρξη και η λήξη της σύμβασής τους καθώς και οι
ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης θα προσδιορίζονται
στη σύμβαση.
Η μισθοδοσία τους θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0212 ποσό
69.270,00 €, τον ΚΑΕ 0224 ποσό 2.100,00 €, τον ΚΑΕ
0244 ποσό 17.150,00 €, τον ΚΑΕ 0561 ποσό 15.000,00 €,
τον ΚΑΕ 0563 ποσό 2.867,00 € και τον ΚΑΕ 0565 ποσό
4.013,00 € για το οικ. έτος 2021 του τακτικού προϋπολογισμού του πανεπιστημίου.
(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικού Πανεπιστημίου
Πειραιώς για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω
προσλήψεων: 20211231/18-2-2021).
Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου
2760881646/5-3-2021
4722148351/5-3-2021

Τεύχος Γ’ 683/23.03.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθμ. Δ.Δ1.2/47
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών
αποδόμησης ρύπων και παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας» στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη
τις διατάξεις:
1. τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α’ 142), Κεφάλαιο Β’
Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
2. την υπό στοιχεία Τ.Π./1425/01-09-2020 ανασυγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του
Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021
(ΑΔΑ: 93ΝΟ46Ψ8ΝΨ-ΟΓΙ),
3. το άρθρο 14 και την παρ. 28 του άρθρου 45 του
ν. 1268/1982 (Α’ 87) και τον ν. 4521/ 2018 (Α’ 38),
4. τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (Α’ 175),
5. το π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
6. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/
2007 (Α’ 69),
7. το άρθρο 29 του ν. 3879/2010 (Α’ 132),
8. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020
(Β’ 2657) υπουργική απόφαση,
9. την από 16-02-2017 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου «Διαδικασία
προκήρυξης θέσεων καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου»
(Β’ 982),
10. τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 2 (όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 30
του ν. 4452/2017 (Α’ 17)) του άρθρου 16 και τις παρ. 1 και
3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
11. τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α’ 195) και της παρ. 6 του άρθρου 26, Κεφάλαιο Β’
του ν. 4386/2016 (Α’ 83), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των παρ. 8, 10 και 15 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) και με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το
άρθρο 8 του ν. 4485/2017 Εσωτερικός Κανονισμός του
Ιδρύματος,
12. τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α’ 195), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του
με την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και
μετά τη δημοσίευση του ν. 4405/2016 (Α’ 129), άρθρο
τέταρτο και, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
13. τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.»
του ν. 4405/2016 (Α’ 129), και ειδικότερα τις διατάξεις
της παρ. 7 και των παρ. 9 έως και 13 του άρθρου αυτού,
14. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και ειδικότερα τις διατάξεις της περ. ζ’) της παρ. 15 του άρθρου 15,
της περ. ιδ’) της παρ. 2 του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10
του άρθρου 84 του νόμου αυτού,
15. την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21-08-2020 διαπιστω-
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τική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΑΔΑ: ΩΓΤ846ΜΤΛΗ-ΟΟΨ,
ΥΟΔΔ 677),
16. την υπό στοιχεία Φ/21388/Ζ2/12-2-2019 (Α.Δ.Α.:
ΩΨ834653ΠΣ-Υ7Φ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία
κατανέμονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο δέκα (10) θέσεις/
πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/
μελών Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020,
17. την από 28-07-2020 απόφαση της υπ’ αρ. 23ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ι.Π. για το ακαδ. έτος 2019 2020, με την οποία κατανεμήθηκαν οι ανωτέρω θέσεις
στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου,
18. την από 25-11-2020 απόφαση της υπ’ αρ. 10ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος
της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου,
ακαδ. έτους 2020 - 2021 (Θέμα 8ο),
προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών αποδόμησης ρύπων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στο
Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει ερευνητική δραστηριότητα που να σχετίζεται με την σύνθεση και τον
χαρακτηρισμό υλικών για την αποδόμηση ανόργανων
ή/και οργανικών ρυπαντών, καθώς και με την σύνθεση και τον χαρακτηρισμό οργανικών ή/και ανόργανων
υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή/και
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο
ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την
υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης
της προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα,
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι
σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) με την οποία 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.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και
μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
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Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται
γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις
οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της
αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7 του ν. 4210/2013 - Α’ 254).
Οι γνωματεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο
οποίος θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού του.
- Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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.
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται
να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη
μορφή τα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου της
υποψηφιότητάς του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 1019-905 και ΑΛΕ 21).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 8 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Aριθμ. 24831/20/ΓΠ1
Προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής
Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στην φυσικοχημική μελέτη - κατασκευή βιοαισθητήρων για
ανίχνευση αντισωμάτων στην Κλινική Βιοχημεία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην υπ’ αρ. 27/
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08-11-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη το
υπό στοιχεία 23210/20/ΓΠ1/27.11.2020 έγγραφο του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σύμφωνα
με τις διατάξεις:
1) του π.δ. 83/1984 (Α’ 31),
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως 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),
4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α’ 129),
5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
6) της 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),
7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8) το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018
(Α’ 38),
9) το υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/6-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προκηρύξεις εξέλιξης
μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»,
10) την υπ’ αρ. 4013/06.07.2016 προκήρυξη (Γ’ 563)
του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας,
11) του άρθρου 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70),
12) της παρ. 5 του άρθρου 6 και του άρθρου 22 του
ν. 4589/2019 (Α’ 13),
13) την υπό στοιχεία 11288/20/ΓΠ1/17.6.2020 (Γ’ 1005)
πράξη ανάκλησης διορισμού του Αντωνίου Βλάχου,
λόγω μη αποδοχής του διορισμού του,
14) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
15) την υπ’ αρ. 235/26-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
16) την υπ’ αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27 Α’), του
ν. 4386/2016 (83 Α’) και του ν. 4405/2016 (129 Α’),
17) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Φ.122.1./86/83263/Ζ2/30-06-2020
(Β’ 2657) υπουργική απόφαση,
18) την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-07-2018
(ΥΟΔΔ 463) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Βιοχημεία με έμφαση στην φυσικοχημική μελέτη - κατασκευή βιοαισθητήρων για ανίχνευση αντισωμάτων
στην Κλινική Βιοχημεία».
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
θα καλυφθούν τα γνωστικά πεδία των μαθημάτων:
1.Βιολογία - Κλινική Βιοχημεία και 2. Μικροβιολογία Νοσηλευτική Λοιμώξεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και θα καλυφθούν επίσης ανάγκες έρευνας και εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών σε αντικείμενα έγκαιρης διάγνωσης
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 διαβατηρίου.
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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για
την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.
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 παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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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 διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
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 της οποίας το ύψος δεν μπορεί 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.
Λάρισα, 24 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Αριθμ. 403/21/ΓΠ1
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογίας,
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογίας, στην υπ’ αρ.
6/16.12.2020 συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη την
υπ’ αρ. 570/10.12.2020 (ΤΨΣ) αίτηση εξέλιξης μόνιμου
Επίκουρου Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του π.δ. 83/1984 (Α’ 31),
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως 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),
4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α’ 129),
5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
6) της 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),
7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8) του άρθρου 22 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
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9) της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
10) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
11) 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),
12) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Φ.122.1./86/83263/Ζ2/30-06-2020
(Β’ 2657) υπουργική απόφαση,
13) την υπ’ αρ. 235/26-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
14) την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-07-2018
(ΥΟΔΔ 463) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Το γνωστικό αντικείμενο «Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε
τηλεπικοινωνιακά συστήματα» καλύπτει το γνωστικό
επιστημονικό πεδίο των κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων, το οποίο αντιστοιχεί σε μια υποπεριοχή των Δικτύων και των Τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνικές
ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα
αποτελούνται από ευφυείς μεθόδους κωδικοποίησης και
αλγόριθμους αποκωδικοποίησης. Επανασχηματιζόμενες
(reconfigurable) δομές - αρχιτεκτονικές των μεθόδων
κωδικοποίησης και των αλγόριθμων αποκωδικοποίησης
συμβάλλουν στην βέλτιστη αποδοτικότητα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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
διαβατηρίου.
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.
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4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για
την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.
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 παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει 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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
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 της οποίας το ύψος δεν μπορεί 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.
Λάρισα, 14 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 401/21/ΓΠ1
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογίας, του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Η/Υ».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογίας, στην υπ’ αρ. 6/
16-12-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την
από 8-12-2020 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Αναπληρωτή
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του π.δ. 83/1984 (Α’ 31),
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως 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),
4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α’ 129),
5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
6) της 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),
7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8) του άρθρου 22 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
9) του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
10) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
11) 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),
12) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Φ.122.1./86/83263/Ζ2/30-06-2020
(Β’ 2657) υπουργική απόφαση,
13) την υπ’ αρ. 235/26-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
14) την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΥΟΔΔ 463)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικά
Συστήματα και Αρχιτεκτονική Η/Υ».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Το γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικά Συστήματα
και Αρχιτεκτονική Η/Υ» καλύπτει τα γνωστικά πεδία των
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λειτουργικών συστημάτων και της αρχιτεκτονικής των
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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
διαβατηρίου.
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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου
9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.
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 παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει 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.
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Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
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 της οποίας το ύψος δεν μπορεί 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.
Λάρισα, 14 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με την υπό στοιχεία ΔΦ 16.2/3984/5-3-2021 πράξη
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του: α)άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 79 του ν. 1566/1985, της παρ. 1δ του άρθρου
2 του ν. 1674/1986 και του άρθρου 54 του ν. 3653/2008
(Α’ 49), β) της παρ. 12 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017
(Α’ 74), γ) την διάταξη της παρ. 16α) του άρθρου 84
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), δ) την διάταξη του άρθρου
20 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4554/2018 (Α’ 130),
ε) την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4386/2016
(Α’ 83), στ) τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 8 και 55 του
ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,
ζ) την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./155/17392/8.10.2020
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. (Α’ 280), η) την
υπό στοιχεία Φ11/138717/Z2/13-10-2029 απόφαση
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή εί-
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κοσι (20) θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του
π.δ. 407/1980 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, θ) την υπ’ αρ. 29/
13-10-2020 (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) απόφαση της Συνεδρίασης της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος περί διαθέσεως στο Τμήμα «Ανθρωπιστικών,
Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών», της Σχολής
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μίας (1)
θέσης για την πρόσληψη διδασκόντων του π.δ. 407/1980,
για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, ι) την υπ’ αρ. 16/
26-2-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών,
της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
κ) την υπ’ αρ.19407/Ζ1/11.02.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106), προσλαμβάνεται στο Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών,
της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, η
Βασιλική - Μαρία Τζατζάκη του Νικηφόρου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, για τη
διδασκαλία των μαθημάτων: International and European
Environmental Law and Policy: 16 ώρες διδασκαλίας για
το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021
και με αποδοχές που αντιστοιχούν προς το 1/6 της βαθμίδας του λέκτορα.
Η έναρξη της σύμβασης του ως άνω αναφερόμενου
Επιστημονικού Προσωπικού ορίζεται σε τουλάχιστον
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης της
παρούσης και η διάρκεια των συμβάσεων τους θα προσδιορίζεται επακριβώς στη σύμβαση εκάστου εξ αυτών.
(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών και Περιουσίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.: 20285/16-12-2020).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8011286100/01.03.2021).
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