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Μαρούσι 13 Σεπτεμβρίου 2016                           

Αρ. Πρωτ. Φ16/147243/Ζ2 

 

                    ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση έντεκα (11) κενών οργανικών  θέσεων  ΕΠ του  ΤΕΙ 
Πειραιά»       
        
        Η αναπληρώτρια   Υπουργός  Παιδείας,  Έρευνας  και Θρησκευμάτων 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου28 του 

Ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159/τ.Α/21-09-1992) με την επιφύλαξη των 

μεταβατικών διατάξεων του Ν.4009/2011 

β) των  άρθρων 15,16,17  του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ173/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2,3 και 4α 

του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ114/τ.Α΄) αντίστοιχα, συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν  με το άρθρο 3 του 

Ν.3027/2002 (ΦΕΚ152/τ.Α΄)  το άρθρο 8 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ260/τ.Α΄) (ΦΕΚ260/τ.Α’/17-10-2015) και το 

άρθρο 20 του Ν. του Ν.3749/2009(ΦΕΚ156/τ.Α/04-09-2009) 
γ) της περ.β της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ28/τΑ/03-03-1994) 

δ) του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α’) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια 

Διοίκηση» 

ε) του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ40/τ. A’) «Προστασία της εθνικής οικονομίας –Επείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» όπως ισχύει 

στ) του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
ζ)  του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ94/τΑ/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις –Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 

Οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της 

Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 

η). του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ83/τ.Α΄)11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει 

θ) Του άρθρου  τέταρτου του Ν.4405/16 «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ Ευρατόμ για 

το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» 

ι) του Π.Δ.134/1999 (ΦΕΚ132/τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ». 

ια) του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ98/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα». 
ιβ) του Π.Δ.69/2013 (ΦΕΚ 119τ.Α’) «Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση 

Παραρτήματος –  Κατάργηση Τμημάτων-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά». 

ιγ) του ΠΔ 114/2014/(ΦΕΚ181/τ.Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 

ιδ) του ΠΔ70/2015 (ΦΕΚ114/τ.Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού……,Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
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ιε) του ΠΔ73/2015 (ΦΕΚ116/τ.Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

ιστ) Της υπ’ αριθμ. Υ27/(ΦΕΚΒ’2168/09-10-2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου» ‘όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ. Υ99(Β’2869) και Υ134/2016 (Β’711) αποφάσεις του ιδίου. 

2. Την υπ΄αριθ.33/27-12-2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ280/τ.Α/28-12-2006 

3.  Το υπ’αριθ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06-05-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Προκηρύξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και 

ΑΣΠΑΙΤΕ»    
4. Την υπ΄αριθ.4/23-03-2012 (ΦΕΚ1175/τ.Β΄/10-04-2012) Aπόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.  Πειραιά  

«Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΕΠ στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων του 

αρθρ. 78 του ν. 4009/2011» 
5. Την με αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/09-10-2013 (ΦΕΚ2619/τ.Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση που 

επανήλθε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 8 του τετάρτου άρθρου του Ν.4405 (ΦΕΚ Α’129/13-07-2016) 

και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 Υπουργικής 

Απόφασης. 

6. Τις με αριθ.Φ11/196295/Ε5/20-12-2013 και Φ122.1/212/27086/Β2/25-02-2014 εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ 

αναφορικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ 
7. Την  αριθ. 51/30-12-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου  (ΦΕΚ183/τΑ΄183/30-12-2015) Παράταση 

της ισχύος της 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και  προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» 
8. Την αριθ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.26/996/3844/19-02-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του 

άρθρου 2 της με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ. με θέμα «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 

πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων διδακτικού προσωπικού / μελών ΔΕΠ – Ε.Π. στα ΑΕΙ , ΤΕΙ και 

την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)». 
9. Τις υπ΄αριθ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-02-2016 & Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-02-2016 αποφάσεις της 

Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
10. Το υπ΄αριθ.πρωτ.Φ11/63518/Ζ2/14-04-2016 έγγραφό μας με θέμα: «Προκηρύξεις κενών θέσεων για την 

πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. - Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2016-

2017» όπως τροποποιήθηκε με το υπ΄αριθ.πρωτ.Φ11/67335/Ζ2/20-04-2016 έγγραφό μας. 
11. Την υπ΄αριθ.Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 (ΑΔΑ:7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3) διευκρινιστική εγκύκλιο της 

Υπηρεσίας μας με θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής του ν.4369 (Α΄27), του ν.4386/2016 (Α΄83) και του ν. 

4405/2016 (Α΄129)». 
12. Τις υπ’ αριθ.8/08-03-2016 και 12/07-04-2016 αποφάσεις της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πειραιά που αφορούν 

σε κατανομή και ανακατανομή  θέσεων μελών ΕΠ στις Σχολές του Ιδρύματος  
13. Τις υπ΄αριθ.6/17-03-2016  και 8/08-04-2016 αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνολογικών Εφαρμογών που 

αφορούν στην κατανομή και ανακατανομή θέσεων μελών ΕΠ στα Τμήματα της Σχολής  
14. Τις  υπ αριθ. 04/30-03-2016 και 5/11-04-2016  αποφάσεις  της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας που αφορούν στην κατανομή και ανακατανομή θέσεων στα τμήματα της Σχολής » 
15. Τις υπ΄αριθ. 9/20-05-2016 και 10/07-06-2016 αποφάσεις της Διεύθυνσης Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών 
16. Την υπ΄αριθ. 11/21-06-2016 απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
17. Το υπ΄ αριθμ.  2182/25-07-2016 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 
18.  Το γεγονός ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.  

                                                                  Αποφασίζουμε 

Εγκρίνουμε την προκήρυξη (11) έντεκα    θέσεων  καθηγητών  του ΤΕΙ Πειραιά ως εξής: 

          Α.ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
          1. ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ 
            ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

- Μιας (1)  θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Δίκτυα Ηλεκτρονικών    

Υπολογιστών με έμφαση στις  Βιομηχανικές  Εφαρμογές Web server»     

2. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 
  ΤΟΜΕΑΣ Ι- ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
- Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές  Μετρήσεις Μεγάλης 

Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα» 
- ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
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-  Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Υλικών με έμφαση 

στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» 
 

3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε 
   ΤΟΜΕΑΣ Β’ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
- Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Σχεδίαση 

Ενσωματωμένων Συστημάτων και Ολοκληρωμένων Δικτυακών Εφαρμογών» 

 

4.  ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ  
     ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ –ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 
- Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Επεξεργασιών 

Χημικής Δομικής Τροποποίησης Συνθετικών Υλών, για την παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Ινωδών 

Πρώτων Υλών Ειδικών Μηχανικών και Χημικών Απαιτήσεων» 

ΤΟΜΕΑΣ  ΒΑΦΙΚΗΣ –ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
-  Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές  Χαρακτηρισμού 

Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερών» 
 

5.  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 
     ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

- Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μηχανολογικών 

Υλικών: Διεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών και Μηχανική Συμπεριφορά» 
 

6. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ  
  ΤΟΜΕΑΣ Α΄ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
- Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Χώρος και 

Ενσωμάτωση Παραμετρικών Εργαλείων στο Σχεδιασμό και την Υλοποίηση των Σύγχρονων κατασκευών» 

 

ΤΟΜΕΑΣ Γ’ –ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
- Μιας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Διερεύνηση για την 

Διασφάλιση Ποιότητας Εδαφικών και Υδατικών Πόρων» 
 

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
   ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
- Μιας (1)  θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές και Ποιοτικές 

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, με έμφαση στη  διαχείριση της Λειτουργίας Διοικητικών Συστημάτων» 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
- Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Διαχείριση και Ανάπτυξη 

Ανθρώπινων Πόρων με έμφαση στις Συστημικές Προσεγγίσεις»   
 

 
 

                 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1.    Αίτηση. 

2.    Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων. 

3.    Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν. 

4.    Βιογραφικό σημείωμα. 

5.    Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών. 

6.    Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής 

δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων. 

7.    Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
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8.    Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της  

Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση 

της σχετικής πράξης διορισμού. 

Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 

του κράτους την ιθαγένεια του οποίου  έχει ο υποψήφιος 

9.     Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-

6-2007(ΦΕΚ1055/τ.Β΄/27-6-2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση.                                      Με υπεύθυνη δήλωση 

του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο  

υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 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  χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την      Υπηρεσία  

πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/τ.Β΄/23-10-2006) 

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, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον 

ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.  

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και 12 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα εκλεγούν 

σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους. 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από 

τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α΄/26-3-2014) 

ή ακριβή αντίγραφά 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 επίσημη 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 αναγνωρίζονται 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 της επιτροπής επιλογής ή 

εξέλιξης καθώς και των καθηγητών ή ερευνητών της αλλοδαπής  που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των 

υποψηφίων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης. 

Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 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 ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο 

θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας 

δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή 

εξέλιξης  (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά.   

Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και δε 

χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, δύνανται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα τα 
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ατομικά στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής τους, οι οποίοι θα συνδράμουν την επιτροπή στο έργο 

αξιολόγησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον υποψήφιο πρόσωπα  

θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στα τακτικά 

ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης. 

Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των 

αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν 

συμπληρωματικά από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης ή από τους καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής 

που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 

Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                  

 

                                                                                                           Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ          

                                       

                                                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

                                                                                          

        Εσ. Διανομή                                                                             

       Δ/νση Προσ/κού Ανωτ. Εκπ/σης 

      Τμήμα Α                                                                                                    
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