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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Αριθμ. 13731 
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νο-

μικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Ουσιαστικό και Δικο-

νομικό Ποινικό Δίκαιο». 

   Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Νομικής (συνεδρίαση 149/3-12-2019) και 
λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 και την απόφα-
ση της 3009/20-11-2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά 
με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του άρ-

θρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114),

β) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129),

γ) της περίπτωσης α΄, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129), 
της περίπτωσης β΄, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της περίπτωσης γ΄, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), την παρ. 3 του άρθρου 32 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και την παρ. 3 του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) της παρ. 1 του άρθρου 19, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
(Α΄83) του ν. 4009/2011 (Α΄195),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α του ν. 4452/
2017 (Α΄17),

ε) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
στ) του π.δ. 134/1999 (Α΄132),
2. Την ερμηνευτική εγκύκλιο Φ.122.1/88/119483/

Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

3. Τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β΄) υπουρ-
γική απόφαση: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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»,

4. Την 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/Υ.Ο.Δ.Δ.) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη)

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ουσιαστικό και Δι-
κονομικό Ποινικό Δίκαιο».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει το ουσι-

αστικό ποινικό δίκαιο (Γενικό Μέρος Ποινικού Κώδικα, 
Ειδικό Μέρος Ποινικού Κώδικα και ουσιαστικού δικαίου 
διατάξεις των Ειδικών Ποινικών Νόμων), καθώς και το δι-
κονομικό ποινικό δίκαιο (διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, καθώς και τις δικονομικές διατάξεις ειδικών 
ποινικών νόμων).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
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προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το 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 άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Επιπλέον απαιτούνται:
• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, 
τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρ-
μόδια υπηρεσία 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 πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας ΓΙ επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

     Αριθμ. 14533 
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική 

Χειρουργική». 

   Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οδοντιατρικής (συνεδρίαση 420/26-11-2019) 
και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 
και την απόφαση της 3009/20-11-2019 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020. 

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του άρ-

θρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114),

β) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄129),

γ) της περίπτωσης α, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129), 
της περίπτωσης β΄, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της περίπτωσης γ΄, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και την παρ. 3 του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70), της παρ. 1 του άρθρου 19, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
(Α΄83) του ν. 4009/2011 (Α΄195),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4452/
2017 (Α΄17),

ε) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
στ) του π.δ. 134/1999 (Α΄132),
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2. Την ερμηνευτική εγκύκλιο Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

3. Τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β΄) υπουρ-
γική απόφαση: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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»,

4. Την 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/Υ.Ο.Δ.Δ.) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη)

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουρ-
γική».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Οδοντική Μορφολογία, Φυσιοπαθολογία των σκλη-

ρών οδοντικών ιστών, Φυσιολογία στοματικού περιβάλ-
λοντος, Διάγνωση, αναχαίτιση και θεραπεία τερηδόνας 
και άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, 
Τεχνικές αποκαταστάσεων, Φυσικομηχανικές ιδιότητες 
ρητινωδων υλικών (σύνθετες ρητίνες, συγκολλητικοί πα-
ράγοντες, ρητινώδεις κονίες), συγκόλληση υλικών με 
τους οδοντικούς ιστούς, Βιοσυμβατότητα υλικών αποκα-
ταστάσεων, αρχές αισθητικής οδοντιατρικής, αντιμετώ-
πιση αισθητικών προβλημάτων των δοντιών, εφαρμογές 
Laser στην οδοντιατρική, αποκαταστατική οδοντιατρική 
με χρήση ψηφιακής αποτύπωσης, σχεδίασης και κατα-
σκευής αποκατάστασης με μηχανικά υποστηριζόμενη 
τεχνολογία (CAD/CAM).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετι-
κής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και την ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα 
και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοί-
νωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχω-
ρίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται 
στο σχετικό εγχειρίδιο και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 
αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το 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 άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Επιπλέον απαιτούνται:
• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
αρμόδια υπηρεσία 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 πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
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θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

 Αριθμ. 12865 
    Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή και 

Υπολογιστική Φαρμακοχημεία». 

   Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φαρμακευτικής (συνεδρίαση 554/4-12-2019) 
και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 
και την απόφαση της 3009/20-11-2019 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020. 

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του άρ-

θρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114),

β) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄129),

γ) της περίπτωσης α΄, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129), 
της περίπτωσης β΄, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της περίπτωσης γ΄, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και την παρ. 3 του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70), της παρ. 1 του άρθρου 19, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α του ν. 4452/
2017 (Α΄17),

ε) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄69),
στ) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
2. Την ερμηνευτική εγκύκλιο Φ.122.1/88/119483/Ζ2/

20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων,

3. Την Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β΄) υπουρ-
γική απόφαση: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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»,

4. Την 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/Υ.Ο.Δ.Δ.) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη).

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου καθη-
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή και Υπολογιστι-
κή Φαρμακοχημεία».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Σχεδιασμός νέων μικρών φαρμακομορίων με βάση τη 

δομή του μοριακού στόχου, τα προσδέματα, τα δομικά 
θραύσματα, τις ενώσεις πολλαπλών στόχων (πολυφαρ-
μακολογία), σύνθεση, ποσοτικές σχέσεις δομής - ιδιοτή-
των και δράσης, μοριακός μηχανισμός δράσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετι-
κής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και την ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα 
και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοί-
νωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
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από την απόφαση ισοτιμίας από το 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 άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Επιπλέον απαιτούνται:
• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
αρμόδια υπηρεσία 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 πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 10 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 Αριθμ. 14490 
      Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου κα-

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχο-

γλωσσολογία». 

   Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψυχολογίας (συνεδρίαση 348η/19-12-2019) 
και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 
και την απόφαση της 3009/20-11-2019 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020. 

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του άρ-

θρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114),

β) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129),

γ) της περίπτωσης α΄, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129), 
της περίπτωσης β΄, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της περίπτωσης γ΄, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και την παρ. 3 του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70), της παρ. 1 του άρθρου 19, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), του ν. 4009/2011 (Α΄195),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α του ν. 4452/
2017 (Α΄17),

3) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄69),
στ) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
2. Την ερμηνευτική εγκύκλιο Φ.122.1/88/119483/

Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,

3. Την Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β΄) υπουρ-
γική απόφαση: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικα-
σιών 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 
θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης 
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών 
μελών»,
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4. Την 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/Υ.Ο.Δ.Δ.) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη).

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής :

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχογλωσ-
σολογία».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης 

καλύπτει έναν διεπιστημονικό κλάδο της Ψυχολογίας, 
αυτόν της Νευροψυχογλωσσολογίας και έχει το εύρος 
μιας αναγνωρισμένης επιστημονικής ειδικότητας, της 
ειδικότητας του Νευροψυχογλωσσολόγου. Ο κλάδος 
αυτός αντλεί πληροφορίες από τρεις επιστημονικές πε-
ριοχές: της ψυχολογίας, των νευροεπιστημών και της 
γλωσσολογίας. Αντικείμενο της νευροψυχογλωσσολο-
γίας είναι η μελέτη των ψυχολογικών και των νευρωνι-
κών μηχανισμών που εμπλέκονται στην απόκτηση, την 
κατανόηση, την παραγωγή και τη χρήση της γλώσσας. 
Το πεδίο μελέτης της νευροψυχογλωσσολογίας καλύπτει 
πλήθος φαινομένων σε ένα εύρος τυπικών και κλινικών 
πληθυσμών, όπως η απόκτηση της πρώτης αλλά και της 
δεύτερης/τρίτης γλώσσας, η διγλωσσία, η παθολογία της 
γλώσσας, και οι διαταραχές του λόγου (αναπτυξιακές 
και επίκτητες).

Θεωρητικά βασίζεται στην ψυχογλωσσολογία και τις 
νευροεπιστήμες. Οι μέθοδοί της προέρχονται από τον 
χώρο της ψυχολογίας (πειραματικής, γνωστικής, νευρο-
ψυχολογίας) και το ευρύτερο πεδίο των νευροεπιστη-
μών. Αξιοποιεί κυρίως την παρατήρηση, καταγραφή και 
μέτρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σχετικής με τη 
γλώσσα, σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης της δομής και 
της λειτουργίας του εγκεφάλου, αλλά και ψυχομετρικά 
και υπολογιστικά μοντέλα και δείκτες ηλεκτροφυσιολο-
γίας. Εστιάζεται στους νευρωνικούς μηχανισμούς που 
αφορούν στην κατανόηση, παραγωγή και ανάπτυξη της 
γλώσσας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-

τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το 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 άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Επιπλέον απαιτούνται:
• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄,
τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρ-
μόδια υπηρεσία 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 πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση υποχρεούται 
να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα πρωτότυ-
πα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
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Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

 Αριθμ. 16267 
    Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνω-

στικό αντικείμενο «Μελέτη χάραξης και κατα-

σκευής της οδού».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
(συνεδρίαση 6/17.12.2019) και λαμβάνοντας υπόψη το 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 και την απόφαση της 3009/
20-11-2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την 
κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσω-
πικού (ΔΕΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του άρ-

θρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄114),

β) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄129),

γ) της περίπτωσης α΄, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129), 
της περίπτωσης β΄, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της περίπτωσης γ΄, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), την παρ. 3 του άρθρου 32 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και την παρ. 3 του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70), της παρ. 1 του άρθρου 19, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
(Α΄83), του ν. 4009/2011 (Α΄195),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α του ν. 4452/
2017 (Α΄17),

ε) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄69),
στ) του π.δ. 134/1999 (Α΄132).
2. Την ερμηνευτική εγκύκλιο Φ.122.1/88/119483/

Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,

3. Την Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 (225 Β΄) υπουρ-
γική απόφαση: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 

ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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»,

4. Την 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/Υ.Ο.Δ.Δ.) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη).

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη χάραξης 
και κατασκευής της οδού».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη χάραξης 

και κατασκευής της οδού» εστιάζεται στη μελέτη της 
οδού με ειδικότερη αναφορά στην λειτουργική κατάτα-
ξη, στην επιλογή και τον σχεδιασμό της διατομής, στον 
προσδιορισμό της θέσης της οδού στον χώρο - οριζοντι-
ογραφία και κατά μήκος τομή - στον λειτουργικό έλεγχο 
ασφαλείας, στην ασφάλιση και στη σήμανση της οδού, 
στην αποτίμηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη λειτουργία της οδού, στη φυσική και 
οικονομική αποτίμηση των χωματουργικών εργασιών 
και στις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής της οδού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.
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Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το 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 άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Επιπλέον απαιτούνται:
• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, 
τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρ-
μόδια υπηρεσία 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 πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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