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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Αριθμ. 18725 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γαλλι-

κής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του 

καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντι-

κείμενο «Σημειολογία με Εφαρμογές στη Μετά-

φραση». 

   Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνε-
δρίαση αριθμ. 351/13-02-2020) επί της από 15/01/2020 
αίτησης εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1) 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),

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

3) 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),

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

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α'69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α'132),
7) της ερμηνευτικής εγκυκλίου Φ.122.1/88/119483/

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

8) της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β') υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 

εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών 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 θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

9) της αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτικής πράξης 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 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σημειολογία με 
Εφαρμογές στη Μετάφραση».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Στόχος του κλάδου της Σημειολογίας και των εφαρμο-

γών της στη μετάφραση είναι η μελέτη του πλέγματος 
των προβλημάτων που περιβάλλουν τη μετάφραση των 
πολυσημειωτικών κειμένων, τη μετάφραση των σημει-
ωτικών συνδηλώσεων και της ιδεολογίας που χαρακτη-
ρίζει το πρωτότυπο κείμενο και το μετάφρασμα, τη δια-
σημειωτική μετάφραση, τη συνέργια των σημειωτικών 
συστημάτων στην παραγωγή σημασίας και την ερμηνεία, 
τη μετάφραση ως πολιτισμική και γνωστική διαδικασία.

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 ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον ημερήσιο τύπο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 
διαβατηρίου.

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 ταχθείσης 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, 11 Μαρτίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 

   Αριθμ. 18239 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστή-

μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προπο-

νητική της Καλαθοσφαίρισης». 

   Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη (συνεδρίαση αριθμ. 587/
06-02-2020,) επί της από 27-01-2020 αίτησης εξέλιξης 
αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) 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),

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

3) 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),

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

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α'69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α'132),
7) της ερμηνευτικής εγκυκλίου Φ.122.1/88/119483/

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

8) της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β') υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4273Τεύχος Γ’ 683/18.05.2020

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 θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

9) της αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτικής πράξης 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 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική της 
Καλαθοσφαίρισης».

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

πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν 
την αθλητική προπόνηση της καλαθοσφαίρισης, με στό-
χο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδο-
σης. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της υπό 
προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρα-
κτική κατάρτιση στην καλαθοσφαίριση σε αθλητές-τριες 
διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Ερευνητικά προσεγγί-
ζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών 
και θεωρητικών επιστημών. Το θεωρητικό υπόβαθρο 
και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της κα-
λαθοσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική 
προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση, 
την τακτική σκέψη, τις φυσιολογικές παραμέτρους, τη 
γνώση των κανόνων του παιγνιδιού κ.ά. Πιο αναλυτικά, 
μελετώνται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ζητή-
ματα που αφορούν στη φυσική κατάσταση, τη βασική 
ατομική τεχνική, την ατομική τακτική, την ομαδική τα-
κτική που αφορά στα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική 
στρατηγική και την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό 
και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα. Επι-
πλέον, προσεγγίζονται ειδικά θέματα που αφορούν την 
Καλαθοσφαίριση και την εξέλιξη της σε διεθνές επίπεδο.

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 ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης 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 
διαβατηρίου.

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 δικαι-
ολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλε-
κτρονικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της 
αίτησης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθε-
σμίας 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.
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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, 3 Μαρτίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 

   Αριθμ. 17360 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νομικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτικό Δίκαιο». 

   Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Νομικής (συνεδρίαση αριθμ. 151/
21-1-2019,) επί της από 19-12-2019 αίτησης εξέλιξης 
λέκτορα με μονιμότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) 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),

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

3) 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),

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

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α'69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α'132),
7) της ερμηνευτικής εγκυκλίου Φ.122.1/88/119483/

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

8) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β') 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότη-
τας 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 ηλε-
κτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης δια-
δικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετού-

ντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί 
θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

9) της αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτικής πράξης 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 ΝΟΜΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου κα-

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτικό Δίκαιο».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το Συγκριτικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο της νομικής 

επιστήμης γιατί οδηγεί σε μια σφαιρική προσέγγιση 
του δικαίου ως καθολικού κοινωνικού φαινομένου και 
ταυτόχρονα μέθοδο νομικής έρευνας, που αποβλέπει 
στην καλλιέργεια του δικαίου μέσω της σύγκρισης των 
δικαίων διαφορετικών νομικών πολιτισμών. Περιλαμ-
βάνει στην ύλη του πέρα από τη μελέτη του ιδιωτικού 
και δημοσίου αλλοδαπού ή/και εθνικού δίκαιου και την 
οριζόντια νομική σύγκριση ανάμεσα σε δύο ή περισσό-
τερους νομικούς πολιτισμούς τόσο σε μακροσυγκριτικό, 
όσο και σε μικροσυγκριτικό επίπεδο, καθώς και την πο-
λυεπίπεδη κάθετη νομική σύγκριση σε επίπεδο διεθνούς, 
ευρωπαϊκού, ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Επίσης, πε-
ριλαμβάνει στην ύλη του την ταξινόμηση των δικαίων σε 
ευρύτερες ομάδες και τον προσδιορισμό των στοιχείων 
που καθορίζουν τη φυσιογνωμία των ομάδων αυτών και 
των δικαίων που τις συνθέτουν, τη συγκρισιμότητα των 
δικαίων, τη συγκριτική μέθοδο και τους κανόνες που τη 
διέπουν, τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα δίκαια 
και εξηγούν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα 
τους, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογούνται 
οι λύσεις, που προσφέρουν τα διάφορα δίκαια σε συγκε-
κριμένα νομικά ζητήματα, τη δυνατότητα μεταφύτευσης 
αυτών των λύσεων από τη μια έννομη τάξη στην άλλη 
και τα πορίσματα της συγκριτικής νομικής έρευνας. Σύμ-
φωνα, μάλιστα, με την κρατούσα διεθνώς αντίληψη, το 
Συγκριτικό Δίκαιο αναγνωρίζεται σήμερα ως ιδιόμορφος 
κλάδος του θετικού δικαίου επειδή περιλαμβάνει στην 
ύλη του, όχι μόνον τη συγκριτική μελέτη του εθνικού, του 
αλλοδαπού, του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά 
και τα πορίσματα της συγκριτικής νομικής έρευνας, τα 
οποία αποκρυσταλλώνουν, μεταξύ άλλων, και εκείνες τις 
γενικές αρχές του δικαίου, που είναι κοινές στα σύγχρονα 
νομικά συστήματα.

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 ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον ημερήσιο τύπο.
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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 
διαβατηρίου.

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.
Oι 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 ταχθείσης 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, 25 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 

   Αριθμ. 19245 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτε-

κτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του ανα-

πληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αποκατάσταση και 

Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων». 

   Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση 
αριθμ. 13/18-02-2020), επί της από 18-02-2020 αίτησης 
εξέλιξης επίκουρου καθηγητή με μονιμότητα σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1) 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),

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

3) 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),

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

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α'69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α'132),
7) της ερμηνευτικής εγκυκλίου Φ.122.1/88/119483/

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

8) της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β') υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
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κασιών 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 θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

9) της αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτικής πράξης 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 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορι-
κών Κτιρίων και Συνόλων». Συνοπτική περιγραφή του 
γνωστικού αντικειμένου:

Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει γνώσεις γενι-
κές και εξειδικευμένες, τόσο σε ζητήματα θεωρίας, όσο 
και σε ζητήματα εφαρμογών, οι οποίες αφορούν την 
αρχιτεκτονική σύνθεση, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 
και την αποκατάσταση, επανάχρηση και διαχείριση ιστο-
ρικών κατασκευών και συνόλων.

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 ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης 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 
διαβατηρίου.

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 ταχθείσης 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, 17 Μαρτίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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   Αριθμ. 17624 

Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμί-

δας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παι-

διατρική Νευρολογία».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση αριθμ. 22/28.1.2020) 
επί της από 17.1.2020 αίτησης εξέλιξης αναπληρωτή κα-
θηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) 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).

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

3) 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),

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

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α'69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α'132),
7) της ερμηνευτικής εγκυκλίου Φ.122.1/88/119483/

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

8) της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β') υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών 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 θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

9) της αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτικής πράξης 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 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική - Παι-
διατρική Νευρολογία».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει 

την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη δια-
γνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και 
την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και 
νοσημάτων της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.

Η Παιδιατρική Νευρολογία αποτελεί εξειδίκευση της 
Παιδιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και θερα-
πεία βρεφών, παιδιών και εφήβων με οξεία και χρόνια 
νευρολογικά προβλήματα. Ειδικότερα η Παιδιατρική 
Νευρολογία ασχολείται με: επιληπτικά σύνδρομα, στα-
τικές και εκφυλιστικές εγκεφαλοπάθειες, νευρομυϊκές 
παθήσεις, νευροδερματικά νοσήματα, μυοπάθειες, 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές συμπε-
ριφοράς, πολυνευροπάθειες, όγκοι ΚΝΣ, απομυελινωτι-
κά νοσήματα ΚΝΣ, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και 
παθήσεις νωτιαίου μυελού.

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 ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης 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 
διαβατηρίου.

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.
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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 ταχθείσης 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, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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