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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ.   37452/27.8.2020 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντι-

κείμενο «Κλασσικά και Κβαντικά Συστήματα και 

Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 7-7-2020 εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών, σύμφωνα με:

1) Την παρ. κε του άρθρου 13, την παρ. 15 (ζ) του άρ-
θρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρθρου 21 και την παρ. 10 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

2) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύ-
ει με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο 4 του 
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του 4452/2017 και το άρθρο 
9 του ν. 4521/2018.

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

4) Το άρθρο 41 του ν. 4521/2018 (Α΄38) και το άρθρο 
65 του ν. 4610/19 (Α΄70).

5) Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και το 
π.δ. 85/2013.

6) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄225) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
όμοιας (Β΄2657).

7) Το π.δ. 134/1999 (Α΄132),
8) Τις υπό στοιχεία Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/

Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019 

και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κα-
τανεμήθηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο ίδρυμα. 

9) Την υπό στοιχεία Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 υπουργική 
απόφαση περί κατανομής πενήντα έξι (56) κενών θέσεων 
μελών ΔΕΠ στο ίδρυμα, προκηρύσσει (ανοιχτή προκή-
ρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλασσικά και 
Κβαντικά Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωσης θέσης Σχεδίαση, Προσομοίωση και Υλο-
ποίηση συστημάτων και δικτύων οπτικών επικοινωνιών 
με έμφαση στο φυσικό επίπεδο. Μελέτη και υλοποίη-
ση κβαντικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη ασφαλών 
οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και κβαντικών 
δικτύων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr), με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄225) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή 
διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε απο-
κλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο-
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, την αίτηση 
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υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
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. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψή-
φιοι.

Οι πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυ-
χίο 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 αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνι-
κής γλώσσας.

• 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 και το πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητη-
θούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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 προθεσμίας, συνιστά 
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 17568/20/ΓΠ 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρω-

πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές Προσεγγί-

σεις».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω-
νικών Επιστημών, στην υπ΄ αρ. 104η/17-06-2020 συνε-
δρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την από 12-06-2020 
αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και σύμ-
φωνα με τις διατάξεις:

1) Του π.δ. 83/1984 (Α΄31) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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) Τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
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) Την υπό στοιχεία Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 

εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής 
του ν. 4369/2016 (Α΄27), του ν. 4386/2016 (Α΄83) και του 
ν. 4405/2016 (Α΄129).

11) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 
(225/Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 
(Β΄2657).

12) Την υπ΄ αρ. 235/26-06-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

13) Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-07-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
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 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθησιακές Δυσκο-
λίες: Διδακτικές Προσεγγίσεις».
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθησιακές Δυσκολίες: Δι-

δακτικές Προσεγγίσεις» εξετάζει τις ΜΔ υπό το πρίσμα 
των διδακτικών - εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Στο αντι-
κείμενο εμπίπτουν ζητήματα σχεδιασμού διδακτικών 
παρεμβάσεων, ανίχνευσης, αξιολόγησης και διάγνωσης 
μαθησιακών δυσκολιών καθώς και εκπαίδευσης ειδικών 
παιδαγωγών σε θέματα διαχείρισης μαθησιακών δυσκο-
λιών στο σχολικό πλαίσιο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.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 δια-

βατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

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

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

μοσιεύματα.
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 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 τα-
χθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

• Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

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

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 εξαταξίου γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

 

    Αριθμ. 17752/20/ΓΠ2/17-09-2020 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φυσι-

κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας στη Βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατάξεις 

λέιζερ βραχέων παλμών και εφαρμογές τους σε 

όλο-οπτικές διαδικασίες, μη γραμμική οπτική και 

αισθητήρες».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, της 
Σχολής Θετικών Επιστημών, στην υπ΄ αρ. 28η/27-08-2020 
(ορθή επανάληψη) συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη 
την από 24-08-2020 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου 
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του π.δ. 83/1984 (Α΄31), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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. Τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
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. Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
9. Του π.δ. 134/1999 (Α΄132).
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10. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 4589/2019 
«Ίδρυση και μετονομασία Σχολών και Τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄13).

11. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του 
ν. 4369/2016 (Α΄27), του ν. 4386/2016 (Α΄83) και του 
ν. 4405/2016 (Α΄129).

12. Του άρθρου 5 του π.δ. 92/2013 (Α΄131).
13. 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).

14. Την υπ΄ αρ. 235/26-06-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

15. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-07-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
463) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσ-
σάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) 
για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατάξεις λέιζερ 
βραχέων παλμών και εφαρμογές τους σε όλο-οπτικές 
διαδικασίες, μη γραμμική οπτική και αισθητήρες».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
«Πειραματική και θεωρητική μελέτη διατάξεων παλμι-

κών λέιζερ βραχέων παλμών, μέτρηση και βελτιστοποί-
ηση των χαρακτηριστικών τους. Υλοποίηση διατάξεων 
παλμικών λέιζερ. Πειραματικές εφαρμογές παλμικών λέ-
ιζερ: μη γραμμική διάδοση και υλοποίηση ολο-οπτικών 
διαδικασιών, μέτρηση μη γραμμικών χαρακτηριστικών 
υλικών, ανάπτυξη αισθητήρων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.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 δια-

βατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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 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 παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 
19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ     

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