
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/20817/2088/563 
   Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητι-

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

πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας 

και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πό-

ρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασο-

λογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-

κης, με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και 

Διαχείριση Άγριας Πανίδας».

  Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων (υπ’ αρ. συνεδρίασης 5/30.11.2022), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 23.11.2022 αίτηση εξέλιξης Επίκουρης 
Καθηγήτριας και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτικής πράξης 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022,

2. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
4. της περ. ια’) του άρθρου 2, της περ. ζ΄) της παρ. 15 

του άρθρου 15, της περ. ιδ’) της παρ. 2 του άρθρου 21 
και της παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

5. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
6. του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 

(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
(Β’ 2657) όμοια,

8. της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 
(Β’ 2058) απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης,

9. του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνη-
τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγη-
τή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Διαχείριση 
Άγριας Πανίδας» και συνοπτική περιγραφή του επιστη-
μονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία 
και Διαχείριση Άγριας Πανίδας» αναφέρεται στην αλλη-
λεπίδραση της άγριας πανίδας (κυρίως θηλαστικών και 
πτηνών) με το περιβάλλον και στη διαχείριση των ειδών 
της άγριας πανίδας της Ελλάδας με στόχο την προστασία 
και την αύξηση του πληθυσμού των απειλούμενων ει-
δών, τη διατήρηση σε κατάλληλα πληθυσμιακά επίπεδα 
των θηραματικών ειδών και τη ρύθμιση του πληθυσμού 
των ανεπιθύμητων ειδών. Περιλαμβάνει την εκτίμηση 
της αφθονίας και τη διαχρονική πληθυσμιακή εξέλιξη 
των ειδών, την ανάλυση της σχέσης άγριας πανίδας - 
ενδιαιτήματος, τη μελέτη ενδιαιτήματος αναπαραγωγής 
και τροφοληψίας, την εκτίμηση της αναπαραγωγικής 
επιτυχίας, την εκτίμηση των τροφικών συνηθειών, την 
εκτίμηση της αρπακτικότητας και τη διαχείριση των 
επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 
άγρια πανίδα.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
τας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο 
τύπο.

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται 
σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

6. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

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

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεού-
ται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογη-
τικά του φακέλου του.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 5 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

 
Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/20245/1983/504 
    Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-

μίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή».

    Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-

κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (υπ’ αρ. συνεδρίασης 4/29.11.2022), λαμβάνο-
ντας υπόψη την από 01.11.2022 αίτηση εξέλιξης Επίκου-
ρου Καθηγητή και σύμφωνα με:

1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσ-
σάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022 καθώς 
και τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 448 του 
ν. 4957/2022.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 463 του ν.  4957/2022 
(Α΄ 141).

3. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
4. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17).
5. Την περ. ια’) του άρθρου 2, την περ. ζ’) της παρ. 15 

του άρθρου 15, την περ. ιδ’) την παρ. 2 του άρθρου 21 
και την παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

6. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
7. Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
8. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 

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

9. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 
(Β’ 2058) απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης,

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

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή» και συνοπτική πε-
ριγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντι-
κείμενο της Υγιεινής καλύπτει τους τομείς α) Υγιεινή, 
β) Πρωτογενής, Δευτερογενής, Τριτογενής Πρόληψη 
και Προαγωγή της Υγείας και πολιτικές υγείας, γ) Μεθο-
δολογία Έρευνας, Περιγραφική Επιδημιολογία, ανάλυση 
ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, δ) Φαρμακοεπι-
δημιολογία, στ) Διερεύνηση Επιδημιών - Επιδημιολογία 
Πεδίου. Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης απαι-
τεί αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία με τη χρήση 
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και ικανότητα επί-
βλεψης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
επίπεδο. Η ερευνητική δραστηριότητα η οποία πρέπει 
να περιλαμβάνει Ελληνικά ή και διεθνή ερευνητικά προ-
γράμματα, να είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο 
σημαντική διοικητική εμπειρία και διεθνή αναγνώριση 
ανάλογη της βαθμίδας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
τας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
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Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλο-

νται σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
6. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

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

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεού-
ται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογη-
τικά του φακέλου του.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/20805/2086/564 
   Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητι-

κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθ-

μίδας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής 

Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δη-

μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστι-

κό αντικείμενο «Υλωρική».

    Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων (υπ’ αρ. συνεδρίασης 5/30.11.2022), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 10.11.2022 αίτηση εξέλιξης Αναπληρώ-
τριας Καθηγήτριας και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτικής πράξης 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022,

2. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
4. της περ. ια’) του άρθρου 2, της περ. ζ’) της παρ. 15 

του άρθρου 15, της περ. ιδ’) της παρ. 2 του άρθρου 21 
και της παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

5. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
6. του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 

(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
(Β’ 2657) όμοια,

8. της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 
(Β’ 2058) απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης,

9. του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνη-
τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Υλωρική» και συνοπτική περιγραφή του 
επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο της 
Υλωρικής ασχολείται με τη δασική παθολογία, τη δασι-
κή εντομολογία και τις δασικές πυρκαγιές. Εξυπηρετεί 
τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο της προστασίας του δάσους, των δασικών 
και λιβαδικών εκτάσεων και του αστικού πρασίνου ενα-
ντίον οιωνδήποτε κινδύνων του περιβάλλοντος, τόσο 
των αβιοτικών όσο και των βιοτικών. Σημαντικό κομμάτι 
της Υλωρικής αφορά τον άνθρωπο, ο οποίος μέσα από 
την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση, μπορεί να 
προλάβει τις ζημιές που προκαλούν οι παράγοντες αυτοί, 
ενώ η εφαρμογή διαχειριστικών και δασοκομικών μέ-
τρων συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των δασικών 
οικοσυστημάτων.
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Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
τας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
6. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

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

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεού-
ται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογη-
τικά του φακέλου του.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 5 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

 

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/19569/1913/468 
   Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Μέλους Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Ανα-

πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών 

Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη-

μοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με γνωστικό 

αντικείμενο «Περιβαλλοντική Χημεία: Ενόργανη 

Αναλυτική Χημεία, Υλικά και Φωτοκατάλυση».

    Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής
(υπ’ αρ. συνεδρίασης 6/11.11.2022), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 04/11/2022 αίτηση εξέλιξης Επίκουρου Καθη-
γητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτικής πράξης 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01/9/2018 έως 31/8/2022,

2. της παρ. 1 και 2 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141),

3. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
4. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), 
5. της περ. ια’) του άρθρου 2, της περ. ζ’) της παρ. 15 

του άρθρου 15, της περ. ιδ’) της παρ. 2 του άρθρου 21 
και της παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

6. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), 
7. του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
8. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 

(Β’ 225) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με την υπό στοιχεία Φ122.1/86/83263/
Ζ3/30.6.2020 (Β’ 2657) όμοια,

9. της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596-22/5/2017 
(Β’ 2058) απόφασης της Συγκλήτου του ΔΠΘ, 

10. της παρ. 4, του άρθρου 463 του ν.  4957/2022 
(Α’ 141),

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Μέλους Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μία (1) θέση Μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Χημεία: Ενόρ-
γανη Αναλυτική Χημεία, Υλικά και Φωτοκατάλυση».
H συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Χημική ανάλυση και 
ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων ανοδομημένων 
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υλικών στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων 
ρύπανσης και παραγωγής καυσίμων με έμφαση στην 
ανάπτυξη υλικών και πολυλειτουργικών υλικών (ανόρ-
γανων, οργανικών και υβριδικών ανόργανων/οργανι-
κών) με εφαρμογή στη φωτοκαταλυτική αποδόμηση 
ρύπων στην υγρή και αέρια φάση, στη φωτοκαταλυτική 
παραγωγή καυσίμων με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, 
στο φωτοκαταλυτικό μετασχηματισμό διοξειδίου του 
άνθρακα και στην ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών 
για προσρόφηση ρύπων».

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
τας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
6. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχι-

ακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελλη-
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση υποχρεούται 
να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά 
του φακέλου του.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 25873/22/ΓΠ 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κτη-

νιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Καθη-

γητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 

«Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά 
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνια-
τρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην υπ’ αρ. 135/
09-11-2022 συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη την 
από 12-10-2022 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 αντι-

καταστάθηκε 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 άρ-
θρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

4) των 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) της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
9) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
10) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ.122.1./86/83263/Ζ2/30-06-2020 
(Β’ 2657),

11) της υπ’ αρ. 235/26-06-2020 απόφασης της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
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12) της παρ. 4 του άρθρου 304 του ν.  4957/2022 
(Α’ 141),

13) του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
14) του άρθρου εξηκοστού έκτου του ν. 4917/2022 

(Α’  67), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του 
ν. 4950/2022 (Α’ 128) και τις διατάξεις του άρθρου 448 
του ν. 4957/2022 (Α’ 141),

15) της υπό στοιχεία 19623/22/ΓΠ/7-9-2022 (Β’ 4770) 
πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
«Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων και της σειράς ανα-
πλήρωσης Πρύτανη»,

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - 
Αναπαραγωγή των Ζώων». 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Αναπαραγωγή 

των Ζώων» περιλαμβάνει:
Φυσιολογία της αναπαραγωγής, Παθολογία της ανα-

παραγωγής, Μαιευτική, Παθολογία μαστού, Νεογνο-
λογία, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή 
διαχείριση των κατοικίδιων θηλαστικών ζώων.

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

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
της αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία της 
παρ. 4 του άρθρου 304 με τα ειδικώς οριζόμενα στο 
άρθρο 307 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

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

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

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο πλη-

ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για 
την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποι-
ούν τα προβλεπόμενα στην 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 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 
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 αυ-
τές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο ελλη-
νικού Λυκείου ή 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, 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.

  Βόλος, 18 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. 93255 
    Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας του Τομέα Οργανικής Χημείας, 

Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων με γνωστι-

κό αντικείμενο «Οργανική Χημεία: Σύνθεση - Φα-

σματοσκοπία NMR-MS».

    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας, (συν. 
66/22.11.2022), την από 9.11.2022 αίτηση εξέλιξης κα-
θηγητή και έχοντας υπόψη:

1) Την περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15 και τις παρ. 9 
και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
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2) το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
3) το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
4) το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), 
5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

απόφαση (Β’ 225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) απόφαση του Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),

6) την περ. Γ’ του άρθρου 6  [μετονομάσθηκε σε περ. Α’ 
με  την  παρ. 6(α) του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 (Α’ 18)] 
του ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) και τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),

7) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), μετά την τρο-
ποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),

8) την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
9) την παρ. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
10) την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν.  4009/2011 

(Α’ 195) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 26 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),

11) το π.δ. 134/1999 και
12) τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β’ 3899/2019),
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 

(1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώ-
της βαθμίδας, ως εξής:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Χημείας
Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας
και Φυσικών Προϊόντων

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική 
Χημεία: Σύνθεση - Φασματοσκοπία NMR-MS».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
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 από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί 
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση και μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων, επί ποινή 
απαραδέκτου της αίτησης, πρέπει να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά, στα αντίστοιχα διακριτά πεδία του Πληροφο-
ριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν 
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας. Σε κάθε περίπτωση οι βε-
βαιώσεις ισοτιμίας θα πρέπει να υποβληθούν έως την 
ημερομηνία της κρίσης από το αρμόδιο όργανο.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή 

αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρω-

τότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσι-

εύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητι-
κά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού 
έργου κ.λπ.) που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογη-
τικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού 
ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνα-
σίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται 
η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη αποκλειστικής προ-
θεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και θα κριθούν σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει στο πληροφο-
ριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ έως την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων.

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε-
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή 
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε 
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων 
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι-
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι 
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 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 διορι-
σμού. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού και προς βεβαίωση τούτου 
απαιτείται από τον επιλεγέντα η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης με συνημμένο σχετικό δικαιολογητικό.

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.

  Πάτρα, 2 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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*03032833112220008*

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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