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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                  Α.Π.:∆ΠΘ/∆∆Κ/Τ∆Ξ/28521/3713/1125 

      ΘΡΑΚΗΣ    
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθµίδας του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, µε γνωστικό 
αντικείµενο «Χωροταξία - Πολεοδοµία» 
 
Η Συνέλευση  του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, στην αριθ. 8/31-5-2016 συνεδρίασή της, 
λαµβάνοντας υπόψη την από 10-5-2016 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1. της παρ. 3  του άρθρου 77 του N.4009/2011 (195Α’), του άρθρου 48 του Ν.4115/2013 

και της παρ.4 του άρθρου 70 του Ν.4386/2016  (83 Α’ ) όπως αντικαταστάθηκε µε 
την παρ.7 του άρθρου τέταρτου του Ν.4405/2016 (129 Α΄) 

2. της παρ. 1 περ.α και β του άρθρου 19 του  Ν.4009/2011 (195Α')  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ.1 του Ν.4405/2016 (129 Α΄) 

3. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του N.2083/1992 (159 Α’), όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του N.3549/2007 (69 Α’) 

4.  του άρθρου 10 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του 
Ν.4076/2012 

5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του N.1268/1982 (87 Α’), όπως αντικαταστάθηκε 
τελικώς µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του N.2517/1997 (160Α’) 

6. της παρ. 1 του άρθρου 14 του N.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 26 
του άρθρου 28 του N.2083/1992 

7. της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.1268/82 (87 Α’) 
8. της περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του N.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε 

µε το άρθρο 2 του N.3282/2004 (208 Α’)  
9. του Π.∆. 134/1999 (132 Α’), 
10. της αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

2619/Β/16.10.2013) και  
11. της υπ΄αριθ.Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυκλίου του Υπ.Παιδείας, ΄Ερευνας 

και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Οδηγίες εφαρµογής του ν.4369 (Α΄27), του ν.4386/2016 
(Α΄83) και του ν.4405/2016 (Α΄129)» 
 
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση µίας (1) θέσης 

Καθηγητή, ως εξής: 
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∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο «Χωροταξία - 
Πολεοδοµία» και συνοπτική περιγραφή του επιστηµονικού πεδίου «Χωροταξικός και 
πολεοδοµικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης, 
οργάνωσης και αξιολόγησης χωροταξικών και πολεοδοµικών δεδοµένων» 

Όσοι επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται 
στο σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας µαζί µε όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών 
από την ηµεροµηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δηµοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ηµερήσιο Τύπο. 
 
Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:   
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν 

χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιµίας από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιµίας 

2. Βιογραφικό Σηµείωµα 
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα 
4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα 

Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε 
έντυπη µορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος, στη διάθεση όλων 
των µελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του 
Ν.4009/2011.  

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
6. Πιστοποιητικό Υγείας 

• Η υγεία των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης 
θέσης, πιστοποιείται µε γνωµατεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) 
ψυχιάτρου, είτε του δηµοσίου είτε ιδιωτών, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο 
οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να 
καταληφθεί. 
 

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

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

Με Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 οι υποψήφιοι δεσµεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει στις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές 
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 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 αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας. 
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Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει τα πρωτότυπα 
έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του. 

Η προκαλούµενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν µπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του Υπουργείου  Οικονοµικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113). 

Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

                                                                                     Κοµοτηνή    25/8/ 2016 
                                                                                                 Ο Πρύτανης 
 
 
                                                                         
                                                                                Καθηγητής Αθανάσιος Καραµπίνης 
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