
        
                                                                             
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε πξνθήξπμεο ζέζεο Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι 
Θεζζαινλίθεο 

 

 
Έρνληαο ππφςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 

    α. Σνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.1404/1983 (ΦΔΚ 173 η. Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
2 ηνπ λ. 2916/2001 (ΦΔΚ 114 η. Α’), ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3027/2002 (ΦΔΚ 
152 η. Α’) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3404/2005 (ΦΔΚ 260 η. Α΄). 

    β. Σνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.1404/1983 (ΦΔΚ 173 η. Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
3 ηνπ λ. 2916/2001 (ΦΔΚ 114 η. Α’) ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3027/2002 (ΦΔΚ 
152 η. Α’) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.3549/2007 (ΦΔΚ 69 η.Α’). θαη ην άξζξν 9 
ηνπ Ν.3794/2009 (ΦΔΚ156 η.Α΄)   

     γ. Σνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 1404/1983 (ΦΔΚ 173 η. Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν κε ην άξζξν 4 πεξ Α΄ ηνπ Ν. 2916/2001 (θεθ 114 η. Α΄) ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 8 
ηνπ Ν. 3404/2005 (ΦΔΚ 260 η. Α΄) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3794/2009 (ΦΔΚ 
156 η. Α΄).  

    δ. Σνπ Ν.2431/1996 (ΦΔΚ 175 η.Α΄) «Γηνξηζκφο ή πξφζιεςε πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε».   

    ε. Σνπ Π.Γ. 134/1999 (ΦΔΚ 132 η.Α΄) «Γηνξηζκφο ή πξφζιεςε πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη 
ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηνπ ρψξνπ Σξηηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΔΠΘ». 

ζη. ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3794/2009 ΦΔΚ (156 η.Α΄) 

2. Σελ ππ.αξηζ. 9/21-10-09 πξάμε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο 
ηνπ ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο θαη ην ππ’ αξηζκ. ΓΦ 10.1/7802/09-11-09 έγγξαθν ηνπ Σ.Δ.Ι  
Θεζζαινλίθεο 

3. Σελ αξ.  1120/Η/07-01-2010 (ΦΔΚ1/ηΒ΄/08-01-2010) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 
ηεο Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ "Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ 
Τθππνπξγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ".. 

4. Σελ ππ΄αξηζκ. 19428/Σ5/2010 Απφθαζε (ΦΔΚ 165 η. Β΄19-02-2010) 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ  
ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ   

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

ΣΜΗΜΑ Α’ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΔΛΔΣΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΝΩΣΑΣΗ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 ΣΜΗΜΑ Β’ ΟΡΓΑΝΩΗ 

 

 

  

 

 

 

                                      ----- 

Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ 37         ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 
Σ.Κ. 151 80 Πφιε: Μαξνχζη     Μαξνχζη, 08 Ινπλίνπ  2011 
Ιζηνζειίδα: http://www.minedu.gov.gr    Αξ. Πξση. Φ16/139757/2009./Δ5 
Πιεξνθνξίεο:Γηαλληθένγινπ Π.       
Σειέθσλν: 210 3442815      
                                           

                               ΠΡΟ: ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο  
                 ίλδνο 57401 
                             ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
----- 

http://www.minedu.gov.gr/


5. Σν άξζξν 11 ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 η. Α') φπσο ηζρχεη θαη ην κε αξηζκ. πξση. 
ΓΙΠΠ/Φ.ΔΠ.11/85/8044/06.5.2011 έγγξαθν  ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

6. Σελ ππ΄ αξηζ. Φ11/17601/Δ5/10-02-2011 εγθχθιην ηνπ Τπ.ΠΓΒΜΘ κε ζέκα 
«Δπηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά ππνςεθίσλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Δ.Π. ΣΔΙ 

 

 
Αποφασίζουμε 

 
            Δγθξίλνπκε ηελ πξνθήξπμε ηεο παξαθάησ ζέζεο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Π.) 
ηνπ ηκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο  ηνπ ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο σο εμήο: 
     
ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 
ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ 
ΣΟΜΔΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ  
    
-    Μηαο (1) ζέζεο βαζκίδαο  Δπίθνπξνπ Καζεγεηή  κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Υεκεία- 
Βηνρεκεία Φπηηθψλ Σξνθίκσλ» 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ 

 

1. Αίηεζε.  

2. Αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ θαη ησλ Σίηισλ πνπδψλ ησλ ππνςεθίσλ. 

3. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, κε ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ηνπο  

4. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, φπνπ απηή απαηηείηαη σο πξνζφλ.  

Σν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ε ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ε 
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή (φπνπ απαηηείηαη) θαηαηίζεληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα 
παξάδεηγκα ζε cd ή άιιν απνζεθεπηηθφ κέζν. Σα αληίηππα έληππεο κνξθήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ ζα βξίζθνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε 
φισλ ησλ κειψλ ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο θαη ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα απηήο. 

5. Γεληθά θάζε ζηνηρείν (Βηβιία, δεκνζηεχζεηο, πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο, επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, πηζηνπνηεηηθφ μέλεο γιψζζαο, θηι) πνπ λα απνδεηθλχεη ηα πξνζφληα ηνπ 
ππνςεθίνπ. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ Κνηλφηεηαο ζην νπνίν ζα 
αλαγξάθεηαη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο απφθηεζεο ηεο  Διιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη ην νπνίν ζα 
αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο 
δηνξηζκνχ. 
Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πηζηνπνηεηηθφ ηεο 
αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ  έρεη ν ππνςήθηνο.   

7. Πηζηνπνηεηηθφ ηχπνπ Α΄ ηνπ αξκνδίνπ ηξαηνινγηθνχ Γξαθείνπ απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη ζηξαηνινγηθή ή ρξεκαηηθή ππνρξέσζε θαη ην 
νπνίν ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ νξθσκνζία, 
ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΓΙΑΓΠ/Α/16425/25-6-2007(ΦΔΚ 1055/27- 6 -2007  η. Β΄) Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απφθαζε.  
Με ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή δελ έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο, δεζκεχνληαη φηη ζα πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπο. 
Σν θψιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ ηζρχεη γηα πνιίηεο 
θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη φκνην 
θψιπκα δηνξηζκνχ.    

8. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο πνπ ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα απφ 
ηελ Τπεξεζία  πξηλ απφ ηελ νξθσκνζία, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΓΙΑΓΠ/Α/22863/16-
10-2006 (ΦΔΚ 1551/23-10-06 η. Β΄) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 



9. Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειφηεηαο απφ Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή 
Δπηηξνπή, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο.   

10. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φηη δελ θαηέρεη άιιε ζέζε θαη δελ έρεη άιιε 
απαζρφιεζε ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Σνκέα.  

Σα δηθαηνινγεηηθά κε ζηνηρεία 9 θαη 10 ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη ζα 
εθιεγνχλ ζε ζέζεηο Δ.Π. θαηά ηελ εκέξα ηεο νξθσκνζίαο ηνπο. 

Οη πνιίηεο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ εθηφο ησλ 
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Διιεληθνχ Α.Δ.Ι. ή  
απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο Γ΄ 
επηπέδνπ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο γιψζζαο, απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο 
γλψζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο. 

Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο 
ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 
Σκήκαηνο νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ καδί κε φια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά. 
Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ αξίζκεζε, λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε εηδηθφ θάθειν 
θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ 
επηζηεκνληθνχ ηνπο έξγνπ, θαζψο θαη πίλαθα ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  Ο 
θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη  θαη ην ειεθηξνληθφ κέζν απνζήθεπζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ  
ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα επίζεκα απφ ηηο αξρέο πνπ ηα εμέδσζαλ. Σν 
απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
λφκηκεο κεηαθξάζεηο. Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξάμε 
ή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη πξνο ηνπο ηίηινπο 
πνπ απνλέκνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο. 

πκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνθήξπμεο κεηά ηελ θαηάζεζε θαη πξσηνθφιιεζε 
ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο, επηηξέπεηαη κφλν αλ πξφθεηηαη γηα δηαζαθεληζηηθά ζηνηρεία 
πνπ δεηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηελ νηθεία εηζεγεηηθή επηηξνπή ή ην εθιεθηνξηθφ ζψκα 
θαη αθνξνχλ ζε δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα. 

Η πξνθαινχκελε δαπάλε, ην χςνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί, ζα βαξχλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ζηνλ νπνίν ππάξρεη ε ζρεηηθή πξφβιεςε 
πίζησζεο, ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 2/68205/5-1-2005 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 
Κξάηνπο. 
 
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
 
 
 
 
                                                                                                   Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
  
 
 
 
                                                                                                ΙΧΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΔΣΟ 
 
 
 
 
 
 


