
 
 

T.E.I. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
Αρ. Πρωτ.:1459/8-6-2018 

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4485/17 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
114/τ.’Α’/04-08-2017), και ιδίως το άρθρο 15 παρ. 15ζ, 

2. Το Π.Δ. 87/2013 (ΦΕΚ A’ 129/05-06-2013 ) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – 
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων –Συγχώνευση Τμημάτων –Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολής –
Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», 

3. Το αριθ. πρωτ. Φ122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 έγγραφο της Αν. υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θέμα: 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. – Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018» με το οποίο κατανέμονται δεκατρείς (13) θέσεις ΕΠ στο Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ για το έτος 2018, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ195/τ.Α’/06.09.2011) όπως αυτό ισχύει, 
5. Τις διατάξεις του ν. 4405/12.07.2016 (ΦΕΚ 129/τ.Α’/13.07.2016) άρθρο 4 «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής 

καθηγητών των Α.Ε.Ι.», 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ17/τ.Α’/15.02.2017), 
7. Την υπ’ αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-01-2017), Υπουργική Απόφαση με θέμα «α) Διαδικασία συγκρότησης των 

εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 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, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών», 

8. Το ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/02.03.2018) άρθρο 9 «Προσόντα 
εκλογής μελών Δ.Ε.Π.», 

9. Την αριθ.11/25.05.2017 (θ. 8ο) Πράξη της Συγκλήτου σύμφωνα με την οποία κατανεμήθηκαν στις Σχολές οι δεκατρείς (13) 
θέσεις μελών Ε.Π.,  

10. Την αριθ. 1η/18-01-2018 (θ. 21ο) Πράξη της Συγκλήτου με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού στα Τμήματα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ 
ΑΜΘ για το έτος 2018», 

11. Τη με αριθ. 18/28-03-2018 (θ. 4ο) πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
με θέμα «Προκήρυξη δύο (2) Θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, 

12. Τη με αριθ. 11/18-04-2018 (θ. 4ο) πράξη της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής σχετικά με την «Έγκριση προκήρυξης δύο (2) Θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα 
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι.  Α.Μ.Θ.», 

13. Την αριθ. 14/26.04.2018 (θ. 12ο) Πράξη της Συγκλήτου «Έγκριση προκήρυξης δύο (2) Θέσεων μελών  Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι.  Α.Μ.Θ.», ΑΔΑ: 6ΞΠ94691Ο8-9ΓΘ 

14. Το υπ’ αριθ. 1192/8-5-2018 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
15. Την υπ. αριθ. Φ16/88478/Ζ2/30-5-2018 Υ.Α έγκρισης της πίστωσης προκήρυξης δυο (2) θέσεων Επίκουρου καθηγητή του 

Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
16. Το  Φ.Ε.Κ. 699/τ. Γ΄/20-6-2018 
17. Το γεγονός ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. 

 
αποφασίζουμε: 

 
την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ως εξής: 
 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  βαθμίδας  Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Δασική Οικολογία με έμφαση στη μεταπυρική διαδοχή της βλάστησης και στη 
χρήση τηλεπισκόπησης για τη χαρτογράφηση χερσαίων οικοσυστημάτων και τοπίου». 

 Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Διαχείριση πευκοδασών με χειρισμούς πολλαπλής χρήσης». 

 
 



 
 
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. 
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(ΦΕΚ Β’ 1055/27-06-
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 Β’1551/23-10-2006) 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 Δ.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 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-
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 του Εκλεκτορικού Σώματος και 
της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής επιλογής ,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, ήτοι από 19/7/2018 έως 17/8/2018 υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις 
των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ),στη διαδικτυακή διεύθυνση:https:// apella.minedu.gov.gr/ 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. 
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 του Εκλεκτορικού Σώματος και της Εισηγητικής  επιτροπής και αφορούν σε 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 



Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ειδ. Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251). 
 
 

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ 


