
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

   Αριθμ. 86498 
Προκήρυξη θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τρι-

ας με θητεία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας 

και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεω-

γραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντι-

κείμενο «Βιώσιμη Καταναλωτική και Επιχειρημα-

τική Συμπεριφορά» .

   Η Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μετά 
από εισήγηση της Συνέλευσης (αρ. συν. 123/07.05.2020) 
του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της 
Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών του Ιδρύματος και σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 
2ιδ του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/
2018 (Α΄ 142, Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 154).

3. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80, των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 της περ. 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).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/ 
27.01.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (Β΄ 225).

6. Τις υπ’ αρ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 «Πα-
ρέχονται διευκρινίσεις» και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/ 
20.07.2016 «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), 
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)» 
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

7. Την υπ’ αρ. Φ/106843/Ζ2/02.07.2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για πρόσληψη 

διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

8. Την απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συν. 391/ 
08.04.2020) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου «Κατανομή 
θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου».

9. Τα π.δ. 206/1992 (Α΄ 97), 107/1999 (Α΄ 114) και 77/ 
2013 (Α΄ 119) και

10. Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132), αποφασίζει:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-

ση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή/τριας ως εξής:
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡ-

ΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) κενή θέση Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας με 

θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Καταναλωτική 
και Επιχειρηματική Συμπεριφορά».

Το επιστημονικό πεδίο της βιώσιμης καταναλωτικής 
συμπεριφοράς επικεντρώνεται στη μελέτη της αγωγής 
του καταναλωτή με γνώμονα τη συνολική ευημερία των 
ατόμων και των νοικοκυριών μέσα σε ένα καλύτερο πε-
ριβάλλον. Εστιάζει δηλαδή στην ανάλυση των προσδι-
οριστικών παραγόντων της ιδιωτικής κατανάλωσης των 
νοικοκυριών ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα της ζωής 
τους μέσω της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας τους, 
επιδεικνύοντας όμως ταυτόχρονα καταναλωτική και πε-
ριβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Αντίστοιχα, στους στόχους της βιωσιμότητας περιλαμ-
βάνεται και η βιώσιμη επιχειρηματική συμπεριφορά η 
οποία μελετά πως διαμορφώνονται οι αποφάσεις των 
επιχειρηματιών που σχετίζονται με δράσεις και επεν-
δύσεις για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον 
στρατηγικών έτσι ώστε να συμβάλλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονομική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική συμβολή της επιχείρησης.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζε-
ται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυ-
τής στον Ημερήσιο Τύπο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εγγραφούν στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
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minedu.gov.gr) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την 
υποψηφιότητα τους με όλα τα κάτωθι αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων/τίτλων σπουδών. Αν τα πτυχία/

τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού 
πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτι-
μίας από τον Δ.Ο.Α. Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α. Τ.Σ.Α. ή αντίγραφο της 
αίτησης για την αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

5. Διδακτορική διατριβή.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση των 

ενδιαφερόμενων, να βοηθήσει στην επιλογή.
7. Προκειμένου για άρρενες υποψήφιους, πρέπει να 

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, περί 
εκπλήρωσης ή μη των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 
Στην περίπτωση μη εκπλήρωσης, θα δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, στη χώρα των οποίων η εκπλήρωση ή μη 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν αποτελεί κώλυμα 
διορισμού στο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να υποβληθεί 
σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

8. Προκειμένου να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας από πολίτες άλλων 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υπο-
βληθεί πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνι-
κού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια, για την 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού, υπηρεσία:

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.
- Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για 

πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α που θα επιλεγεί 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την 
ιθαγένεια του οποίου έχει.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να κατα-
θέσει γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κατόπιν 
παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2020

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ   

   Αριθμ. 86500 
Προκήρυξη θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/

τριας με θητεία του Τμήματος Γεωγραφίας της 

Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρ-

μοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πα-

νεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινω-

νική Γεωγραφία» .

   Η Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μετά 
από εισήγηση της Συνέλευσης (αρ. συν. 100/14.05.2020) 
του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, 
Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Ιδρύ-
ματος και σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 
2ιδ του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/ 
2018 (Α΄ 142, Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 154).

3. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80, των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 της περ. 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).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27.01.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (Β΄ 225).

6. Τις υπ’ αρ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 «Πα-
ρέχονται διευκρινίσεις» και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/ 
20.07.2016 «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), 
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)» 
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

7. Την υπ’ αρ. Φ/106843/Ζ2/02.07.2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

8. Την απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συν. 391/ 
08.04.2020) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου «Κατανομή 
θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου».

9. Τα π.δ. 210/1999 (Α΄ 179) και 77/2013 (Α΄ 119) και
10. Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132), αποφασίζει:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-

ση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή/τριας ως εξής:
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡ-

ΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μια (1) κενή θέση Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας με 

θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Γεωγραφία».
Το αντικείμενο της προκήρυξης εστιάζει σε δεξιότητες 

γεωγραφικής ανάλυσης κοινωνικών δομών και διαδικα-
σιών που αφορούν τόσο στις πόλεις, όσο και στους άλ-
λους χώρους όπου αναπτύσσονται κοινωνικές δραστη-
ριότητες. Περιλαμβάνει ποικίλα πεδία, όπως στέγαση, 
αγορά εργασίας, πρακτικές κατανάλωσης, πολιτισμού 
και ψυχαγωγίας, πληθυσμιακές ροές (από τη μετανά-
στευση μέχρι τον τουρισμό), κοινωνική γεωγραφία της 
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υγείας, της εκπαίδευσης κ.λπ. Έμφαση δίνεται στην έρευ-
να των γρήγορων και συχνά απρόβλεπτων μεταβολών 
που διακρίνουν τον κοινωνικο-χωρικό μετασχηματισμό 
του σύγχρονου αστικού και περιφερειακού χώρου, κα-
θώς και στην ευαισθησία όσον αφορά τους μηχανισμούς 
παραγωγής και αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισο-
τήτων και διακρίσεων-που αποτελεί και λόγο ύπαρξης 
της κοινωνικής γεωγραφία. Επιπλέον έμφαση δίνεται στη 
δυνατότητα σύνδεσης δημιουργικών νέων πεδίων διερεύ-
νησης, όπως οι νέες τεχνολογίες ή/και οι περιβαλλοντικές 
παράμετροι, με τα κεντρικά ζητήματα της κοινωνικής γεω-
γραφίας. Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της έρευνας του 
γνωστικού αντικειμένου να είναι ποσοτικές ή ποιοτικές, 
με προτίμηση να συνδυάζονται και τα δύο.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζε-
ται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυ-
τής στον Ημερήσιο Τύπο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εγγραφούν στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την 
υποψηφιότητα τους με όλα τα κάτωθι αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων/τίτλων σπουδών. Αν τα πτυχία/

τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού 
πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτι-
μίας από τον Δ.Ο.Α. Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α. Τ.Σ.Α. ή αντίγραφο της 
αίτησης για την αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

5. Διδακτορική διατριβή.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση των 

ενδιαφερόμενων, να βοηθήσει στην επιλογή.
7. Προκειμένου για άρρενες υποψήφιους, πρέπει να 

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, περί 
εκπλήρωσης ή μη των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 
Στην περίπτωση μη εκπλήρωσης, θα δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προκειμένου 
για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη 
χώρα των οποίων η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δη-
μόσιο Τομέα, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση 
από Αρχή της οικείας χώρας.

8. Προκειμένου να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας από πολίτες άλλων 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υπο-
βληθεί πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνι-
κού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια, για την 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού, υπηρεσία:

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.
- Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για 

πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α που θα επιλεγεί 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την 
ιθαγένεια του οποίου έχει.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να κατα-
θέσει γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κατόπιν 
παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2020

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ   

 

   Αριθμ. 86501 
Προκήρυξη θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας 

με θητεία του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής 

Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων 

Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 

με γνωστικό αντικείμενο «Ρύθμιση του χώρου - 

Διακυβέρνηση και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι». 

   Η Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μετά 
από εισήγηση της Συνέλευσης (αρ. συν. 100/14.05.2020) 
του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, 
Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Ιδρύ-
ματος και σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 
2ιδ του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/
2018 (Α΄ 142, Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 154).

3. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80, των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 της περ. 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).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27.01.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (Β΄ 225).

6. Τις υπ’ αρ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 «Πα-
ρέχονται διευκρινίσεις» και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/ 
20.07.2016 «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), 
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)» 
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

7. Την υπ’ αρ. Φ/106843/Ζ2/02.07.2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για πρόσληψη 
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διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

8. Την απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συν. 391/
08.04.2020) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου «Κατανομή 
θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου».

9. Τα π.δ. 210/1999 (Α΄ 179) και 77/2013 (Α΄ 119) και
10. Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132), αποφασίζει:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-

ση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή/τριας ως εξής:
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡ-

ΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μια (1) κενή θέση Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας με 

θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Ρύθμιση του χώρου - 
Διακυβέρνηση και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι».

Το αντικείμενο της προκήρυξης εστιάζει στις διαδι-
κασίες διακυβέρνησης και ρύθμισης-σχεδιασμού του 
χώρου, προτάσσοντας τη σημασία τους στη διαχείρι-
ση περιβαλλοντικών αλλαγών, κινδύνων, κρίσεων και 
καταστροφών(κλιματική αλλαγή, σεισμοί, πλημμύρες, 
πυρκαγιές, ξηρασίες, τεχνολογικά ατυχήματα, πολύ-
επικινδυνότητες, επιδημίες-πανδημίες, στεγαστικές και 
άλλες κρίσεις). Έμφαση δίνεται στην Ευρωπαϊκή και Ελ-
ληνική εμπειρία.

Το αντικείμενο εναρμονίζεται με τη διεπιστημονικότη-
τα της Γεωγραφίας και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να αποδει-
κνύουν με τις σπουδές και το ερευνητικό- δημοσιευμένο 
έργο τους γνώσεις και εμπειρία στη θεωρία και τις πρα-
κτικές του σχεδιασμού-διακυβέρνησης του χώρου και 
της διαχείρισης-διακυβέρνησης κινδύνων, καταστροφών 
και κρίσεων. Στα ειδικότερα θέματα περιλαμβάνονται: 
ρεύματα-μεθοδολογίες του χωρικού σχεδιασμού, πο-
λύ-επίπεδα συστήματα διακυβέρνησης του χώρου και 
των κινδύνων, σχεδιασμός για μετριασμό- προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή, σχεδιασμός πρόληψης, έκτακτης 
ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης περιο-
χών, χρήσεις γης και διαχείριση εγγείων αποθεμάτων για 
την πρόληψη κινδύνων, χωρικός και ενεργειακός σχεδι-
ασμός, χωροταξία και διαχείριση υδατικών πόρων, πο-
λιτική γης μετά από καταστροφές, διαχείριση έκτακτων 
στεγαστικών και επισιτιστικών κρίσεων.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζε-
ται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυ-
τής στον Ημερήσιο Τύπο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εγγραφούν στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την 
υποψηφιότητα τους με όλα τα κάτωθι αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων/τίτλων σπουδών. Αν τα πτυχία/

τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού 
πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτι-
μίας από τον Δ.Ο.Α. Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή αντίγραφο της 
αίτησης για την αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

5. Διδακτορική διατριβή.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση των 

ενδιαφερόμενων, να βοηθήσει στην επιλογή.
7. Προκειμένου για άρρενες υποψήφιους, πρέπει να 

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, περί 
εκπλήρωσης ή μη των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 
Στην περίπτωση μη εκπλήρωσης, θα δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προκειμένου 
για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη 
χώρα των οποίων η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δη-
μόσιο Τομέα, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση 
από Αρχή της οικείας χώρας.

8. Προκειμένου να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας από πολίτες άλλων 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υπο-
βληθεί πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνι-
κού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια, για την 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού, υπηρεσία:

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.
- Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για 

πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α που θα επιλεγεί 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την 
ιθαγένεια του οποίου έχει.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να κατα-
θέσει γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κατόπιν 
παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2020

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ   

 

 Αριθμ. 86497 
Προκήρυξη θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τρι-

ας με θητεία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας 

και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεω-

γραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντι-

κείμενο «Βιώσιμος Τουρισμός και Πολιτισμός». 

   Η Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μετά 
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από εισήγηση της Συνέλευσης (αρ. συν. 123/07.05.2020) 
του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της 
Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών του Ιδρύματος και σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 
2ιδ του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/
2018 (Α΄ 142, Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 154).

3. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80, των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 της περ. 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).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27.01.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (Β΄ 225).

6. Τις υπ’ αρ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 «Πα-
ρέχονται διευκρινίσεις» και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/ 
20.07.2016 «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄27), 
του ν. 4386/2016 (Α΄83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)» 
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

7. Την υπ’ αρ. Φ/106843/Ζ2/02.07.2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

8. Την απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συν. 391/
08.04.2020) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου «Κατανομή 
θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου».

9. Τα π.δ. 206/1992 (Α΄ 97), 107/1999 (Α΄ 114) και 77/
2013 (Α΄ 119) και

10. Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132), αποφασίζει:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-

ση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή/τριας ως εξής:
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡ-

ΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) κενή θέση Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας με 

θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμος Τουρισμός 
και Πολιτισμός».

Το γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμος Τουρισμός και πο-
λιτισμός» αποτελείται από δύο σχετιζόμενα πεδία, τον 
τουρισμό και τον πολιτισμό, τα οποία εξετάζει υπό το 
πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης και τα εξειδικεύει σε ζη-
τήματα τα οποία σήμερα αποτελούν την αιχμή της του-
ριστικής έρευνας. Το πεδίο του τουρισμού εξειδικεύεται 
σε συγκεκριμένες θεσμικές και αναπτυξιακές διαδικασίες 
σχετικές με το σχεδιασμό και τη διαχείριση τουριστικών 
προορισμών, που αποτελούν τη βασική χωρική μονάδα 
άσκησης των πολιτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυ-
ξης. Οι πρακτικές αυτές καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα 
δράσεων και προτύπων τουριστικής ανάπτυξης και δι-
αχείρισης και αφορούν σε κάθε τυπολογία τουριστικού 
προορισμού. Το πεδίο του πολιτισμού εξειδικεύεται σε 
ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικών πόρων και ανάπτυ-

ξης τουριστικών προϊόντων. Η βιώσιμη διαχείριση των 
πολιτισμικών πόρων υιοθετεί τη σύγχρονη διευρυμένη 
έννοια του πολιτισμικού πόρου, ενισχύει την προστασία 
και ανάδειξη των τοπικών πόρων και δίνει έμφαση στη 
διαδικασία μετασχηματισμού τους σε ολοκληρωμένα 
τουριστικά προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στα 
σύγχρονα πρότυπα τουριστικής και πολιτισμικής κατα-
νάλωσης.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζε-
ται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυ-
τής στον Ημερήσιο Τύπο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εγγραφούν στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την 
υποψηφιότητα τους με όλα τα κάτωθι αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων/τίτλων σπουδών. Αν τα πτυχία/

τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού 
πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτι-
μίας από τον Δ.Ο.Α. Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α. Τ.Σ.Α. ή αντίγραφο της 
αίτησης για την αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

5. Διδακτορική διατριβή.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση των 

ενδιαφερόμενων, να βοηθήσει στην επιλογή.
7. Προκειμένου για άρρενες υποψήφιους, πρέπει να 

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, περί 
εκπλήρωσης ή μη των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 
Στην περίπτωση μη εκπλήρωσης, θα δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, στη χώρα των οποίων η εκπλήρωση ή μη 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν αποτελεί κώλυμα 
διορισμού στο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να υποβληθεί 
σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

8. Προκειμένου να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας από πολίτες άλλων 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υπο-
βληθεί πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνι-
κού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια, για την 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού, υπηρεσία:

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.
- Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για 

πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α που θα επιλεγεί 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την 
ιθαγένεια του οποίου έχει.
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Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να κατα-
θέσει γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κατόπιν 
παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2020

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ   

Ι

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. 49024 
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους διδακτι-

κού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

   O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχο-
ντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και 
κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 9.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/
1992 (Α΄ 159) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 
παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).

3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (Α΄ 175) «Διορισμός 
ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δη-
μόσια Διοίκηση».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010
(Α΄ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» 
όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 77 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας 
των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.» όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4076/
2012 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκαν με το 
τέταρτο άρθρο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) «Ρυθμίσεις θε-
μάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 περίπτ. ιδ', 15 παρ. 
15 εδ. ζ' και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/ 
2017 (Α΄ 17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποι-
ητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ-
λάδας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132) «Διορισμός 
ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Α.Ε.Ι., 
Τ.Ε.Ι. και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και 
Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

11. Το υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 11/85/8044/06.05.2011 έγ-
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Προκηρύξεις 
εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και ΑΣ-
ΠΑΙΤΕ».

12. Την υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β΄ 225) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία συγκρότησης 
Εκλεκτορικών Σωμάτων, ρύθμιση θεμάτων εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών κ.λπ. - Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών κ.λπ.» 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.06.2020 απόφαση (Β΄ 2657).

13. Την υπ’  αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
εγκύκλιο του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπι-
κού 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)».

14. Το υπ’ αρ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 έγγρα-
φο του Τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Παρέχονται διευκρινίσεις - ν. 4521/2018».

15. Την αίτηση μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα με ανοικτή 
διαδικασία.

16. Την υπ’ αρ. 6/07-05-2020 (θέμα 2ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχα-
νικών της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος.

17. Το γεγονός ότι υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργα-
νικές θέσεις.

18. Την υπ’ αρ. 125788/Ζ1/06.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σχετικά με το διορισμό Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

19. Την υπ’ αρ. Φ.121/Ζ2/82663/30.06.2020 υπουργική 
απόφαση «έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης 
21 θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων», προκηρύσσου-
με:

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗ-

ΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓ-

ΧΟΥ
• Μία (1) θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντι-

κείμενο: «ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορί-
ζονται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση - κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμο-
γής ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.
minedu.gov.gr/
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2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
3. Διδακτορική Διατριβή.
4. Βιογραφικό Σημείωμα.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη-

μα αυτών.
6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστο-

ποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματική δραστηριότητα, 
κ.λπ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

8. Πιστοποιητικό του αρμοδίου 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 έχουν οι υποψήφιοι.

9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογι-
κού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφε-
ρόμενοι δεν έχουν στρατολογική ή χρηματική υποχρέ-
ωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.06.2007 (Β΄ 1055) κοινή υπουρ-
γική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω-
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δι-
καιολογητικά 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 κώλυμα διορισμού.

10. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή-
σης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρε-
σία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την αριθμό 
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 στην οποία οι 
υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη θέση και 
δεν έχουν άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο 
ή Ιδιωτικό Τομέα.

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και 
12 θα κατατεθούν μόνο από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτο-
αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α΄ της παρ. 2 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) ή ακριβή αντί-
γραφα τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) 
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επί-
σημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει 
να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών 
του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή 
βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρί-
ζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται 
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα 
είναι στη διάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος 
και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, καθ' όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.

Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των 
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο-
μάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνε-
τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ημερομη-
νία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψή-
φιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό Μητρώο και δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου 
ηλεκτρονική υποβολή.

Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της 
προκήρυξης μετά την κατάθεση της αίτησης υποψηφι-
ότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφη-
νιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από 
τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ή από τα μέλη της 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και αφορούν σε δικαι-
ολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

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. 

 Αιγάλεω, 9 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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