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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ    

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ. 5677 
Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 

Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-

δονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Χημικών Δι-

εργασιών».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
έπειτα από την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση αριθμ. 
54/18-12-2019, και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 16, των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 και της παρ. 22α του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
3. Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αριθμ. 
Φ.122.1/350/141732/Β2/09-12-2011 (ανακοινοποιημέ-
νης στο ορθό στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/ 
Β2/05-03-2012.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’38)  
το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129) και της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-07-2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Την υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ Β’ 225) α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτό-
ρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών

αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129).
β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

7. Την αριθμ. 4053/31-03-2017 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Διαδικασία 
προκήρυξης, επιλογής και εξέλιξης θέσεων καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποί-
ησης επίκουρων καθηγητών επί θητεία στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1493 Β’).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2, της παρ. 15ζ του άρ-
θρου 15, της παρ. 2ιδ του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

11. Την αριθμ. Φ.106843/Z2/02-07-2019 απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το 
οποίο κατανέμονται 29 θέσεις/πιστώσεις στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την αριθμ. 1854/08-11-2019 (ΦΕΚ  4222/Β’/
19-11-2019) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
«Κατανομή Θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

13. Την αριθμ. 121.Κ./47712/Ζ2/22-04-2020 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση 
πίστωσης προκηρύξεων 4 εκ των 29 κενών θέσεων Κα-
θηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
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αποφάσισε την ανοικτή προκήρυξη για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Τεχνική Χημικών Διεργασιών».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: 
«Ανάλυση και σχεδιασμός Χημικών διεργασιών. Γνώ-
ση και χρήση προηγμένων πειραματικών τεχνικών και 
εμπειρία στην ανάπτυξη διεργασιών, ανάλυση και επε-
ξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων. Επαλήθευση 
θεωρητικών προσεγγίσεων με χρήση πειραματικών 
δεδομένων. Μηχανική καταλυτικών διεργασιών. Χη-
μικές διεργασίες για περιβαλλοντικές και ενεργειακές 
εφαρμογές».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλ-
λουν:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου.

2. Αντίγραφα 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 τα άλλα επιστημονικά 

δημοσιεύματα.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί κατόπιν παραπεμπτικού 

εγγράφου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα 
καταθέσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου 
να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Η υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως:

- Το πιστοποιητικό γέννησης του επιλεγέντος υπο-
ψηφίου. 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.
- Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 

Α’. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν 

να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί-
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος Χημικών Μηχανικών (υπεύθυνος  Ευριπίδης Τσα-
τσιάδης, διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, 
τ.κ. 50100, τηλ. 24610-56654 και 24610-68090).

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 24 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

  

  Αριθμ. 5689 
Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτι-

κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή-

ματος Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Κα-

στοριά της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμί-

δα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντι-

κείμενο «Επιχειρηματικότητα Νεοφυών Επιχειρή-

σεων και Νεανική Επιχειρηματικότητα».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
έπειτα από την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Καστοριά της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στη συνεδρίαση αριθμ. 10/10-12-2019, και 
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 16, των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 και της παρ. 22α του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
3. Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αριθμ. 
Φ.122.1/350/141732/Β2/09-12-2011 (ανακοινοποιημέ-
νης στο ορθό στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/ 
Β2/05-03-2012.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’38)  
το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129) και της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-07-2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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6. Την υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ Β’ 225) α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

7. Την αριθμ. 4053/31-03-2017 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Διαδικασία 
προκήρυξης, επιλογής και εξέλιξης θέσεων καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποί-
ησης επίκουρων καθηγητών επί θητεία στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1493 Β’).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2, της παρ. 15ζ του άρ-
θρου 15, της παρ. 2ιδ του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

10. Την αριθμ. Φ.106843/Z2/02-07-2019 απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το 
οποίο κατανέμονται 29 θέσεις/πιστώσεις στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας.

11. Την αριθμ. 1854/08-11-2019 (ΦΕΚ  4222/Β’/
19-11-2019) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
«Κατανομή Θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

12. Την την αριθμ. 121.Κ./47797/Ζ2/22-04-2020 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Έγκριση πίστωσης προκηρύξεων 13 εκ των 29 κενών 
θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας». 

Αποφάσισε την ανοικτή προκήρυξη για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα Νεοφυών 
Επιχειρήσεων και Νεανική Επιχειρηματικότητα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών (Διεύθυνση: Περιοχή Φούρ-
κα, 52100 Καστοριά, τηλ. 2467087060).

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

του διαβατηρίου.
2. Αντίγραφα 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 τα άλλα επιστημονικά 

δημοσιεύματα.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί κατόπιν παραπεμπτικού 

εγγράφου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα 
καταθέσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου 
να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Η υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως:

- Το πιστοποιητικό γέννησης του επιλεγέντος υπο-
ψηφίου. 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.
- Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 

Α’. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν 
να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί-
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων (Ειδικός 
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως

 Κοζάνη, 24 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3820 Τεύχος Γ’ 602/07.05.2020

    Αριθμ. 5687 
Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτι-

κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή-

ματος Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Κα-

στοριά της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμί-

δα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντι-

κείμενο «Οικονομική Μεγέθυνση με έμφαση τα 

Δυναμικά Οικονομικά Συστήματα».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
έπειτα από την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Καστοριά της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στη συνεδρίαση αριθμ. 10/10-12-2019, και 
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 16, των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 και της παρ. 22α του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
3. Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αριθμ. 
Φ.122.1/350/141732/Β2/09-12-2011 (ανακοινοποιημέ-
νης στο ορθό στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/ 
Β2/05-03-2012.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38)  
το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129) και της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-07-2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Την υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ Β’ 225) α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

7. Την αριθμ. 4053/31-03-2017 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Διαδικασία 
προκήρυξης, επιλογής και εξέλιξης θέσεων καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποί-
ησης επίκουρων καθηγητών επί θητεία στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1493 Β’).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2, της παρ. 15ζ του άρ-
θρου 15, της παρ. 2ιδ του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

10. Την αριθμ. Φ.106843/Z2/02-07-2019 απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το 
οποίο κατανέμονται 29 θέσεις/πιστώσεις στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας.

11. Την αριθμ. 1854/08-11-2019 (ΦΕΚ  4222/Β’/
19-11-2019) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
«Κατανομή Θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

12. την αριθμ. 121.Κ./47797/Ζ2/22-04-2020 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση 
πίστωσης προκηρύξεων 13 εκ των 29 κενών θέσεων 
Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Αποφάσισε την ανοικτή προκήρυξη για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Οικονομική Μεγέθυνση με έμφαση 
τα Δυναμικά Οικονομικά Συστήματα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών (Διεύθυνση: Περιοχή Φούρ-
κα, 52100 Καστοριά, τηλ. 2467087060).

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβά-
λουν:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου.

2. Αντίγραφα 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 τα άλλα επιστημονικά 

δημοσιεύματα.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί κατόπιν παραπεμπτικού 

εγγράφου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα 
καταθέσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου 
να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Η υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως:

- Το πιστοποιητικό γέννησης του επιλεγέντος υπο-
ψηφίου. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3821Τεύχος Γ’ 602/07.05.2020

αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
- Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 

Α’. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν 
να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί-
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Κοζάνη, 24 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

 

      Αριθμ. 5691 
Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτι-

κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή-

ματος Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Κα-

στοριά της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμί-

δα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντι-

κείμενο «Εφαρμοσμένα Μακροοικονομικά Υπο-

δείγματα».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
έπειτα από την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Καστοριά της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στη συνεδρίαση αριθμ. 10/10-12-2019, και 
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 16, των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 και της παρ. 22α του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
3. Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αριθμ. 
Φ.122.1/350/141732/Β2/09-12-2011 (ανακοινοποιημέ-
νης στο ορθό στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/ 
Β2/05-03-2012.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’38)  
το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129) και της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-07-2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Την υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ Β’ 225) α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

7. Την αριθμ. 4053/31-03-2017 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Διαδικασία 
προκήρυξης, επιλογής και εξέλιξης θέσεων καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποί-
ησης επίκουρων καθηγητών επί θητεία στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1493 Β’).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2, της παρ. 15ζ του άρ-
θρου 15, της παρ. 2ιδ του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

10. Την αριθμ. Φ.106843/Z2/02-07-2019 απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το 
οποίο κατανέμονται 29 θέσεις/πιστώσεις στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας.

11. Την αριθμ. 1854/08-11-2019 (ΦΕΚ  4222/Β’/
19-11-2019) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
«Κατανομή Θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

12. την αριθμ. 121.Κ./47797/Ζ2/22-04-2020 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση 
πίστωσης προκηρύξεων 13 εκ των 29 κενών θέσεων 
Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Αποφάσισε την ανοικτή προκήρυξη για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μακροοικονομικά 
Υποδείγματα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 
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τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών (Διεύθυνση: Περιοχή Φούρ-
κα, 52100 Καστοριά, τηλ. 2467087060).

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβά-
λουν:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου.

2. Αντίγραφα 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 τα άλλα επιστημονικά 

δημοσιεύματα.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί κατόπιν παραπεμπτικού 

εγγράφου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα 
καταθέσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου 
να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Η υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως:

- Το πιστοποιητικό γέννησης του επιλεγέντος υπο-
ψηφίου. 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.
- Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 

Α’. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν 
να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί-
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Κοζάνη, 24 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

 

      Αριθμ. 5699 
Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτι-

κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή-

ματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανά-

πτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμί-

δα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντι-

κείμενο «Μοντελοποίηση Αναπτυξιακών και Δυ-

ναμικών Συστημάτων Καινοτομίας».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
έπειτα από την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στη συνεδρίαση αριθμ. 10/04-12-2019, και 
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 16, των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 και της παρ. 22α του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
3. Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αριθμ. 
Φ.122.1/350/141732/Β2/09-12-2011 (ανακοινοποιημέ-
νης στο ορθό στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/ 
Β2/05-03-2012.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’38)  
το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129) και της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-07-2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Την υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ Β’ 225) α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.
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7. Την αριθμ. 4053/31-03-2017 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Διαδικασία 
προκήρυξης, επιλογής και εξέλιξης θέσεων καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποί-
ησης επίκουρων καθηγητών επί θητεία στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1493 Β’).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2, της παρ. 15ζ του άρ-
θρου 15, της παρ. 2ιδ του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

10. Την αριθμ. Φ.106843/Z2/02-07-2019 απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το 
οποίο κατανέμονται 29 θέσεις/πιστώσεις στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας.

11. Την αριθμ. 1854/08-11-2019 (ΦΕΚ  4222/Β’/
19-11-2019) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
«Κατανομή Θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

12. την αριθμ. 121.Κ./47797/Ζ2/22-04-2020 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση 
πίστωσης προκηρύξεων 13 εκ των 29 κενών θέσεων 
Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Αποφάσισε την ανοικτή προκήρυξη για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση Αναπτυξιακών και 
Δυναμικών Συστημάτων Καινοτομίας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Διεύ-
θυνση: Κοίλα ,50100 Κοζάνη, τηλ. 2461068113).

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

του διαβατηρίου.
2. Αντίγραφα 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 τα άλλα επιστημονικά 

δημοσιεύματα.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί κατόπιν παραπεμπτικού 

εγγράφου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα 
καταθέσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου 
να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Η υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως:

- Το πιστοποιητικό γέννησης του επιλεγέντος υπο-
ψηφίου. 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.
- Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 

Α’. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν 
να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί-
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Κοζάνη, 24 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ    
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*03006020705200008*

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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