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9) των Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄) και 34/2005 (52 Α΄) και
10) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθ. Φ.122.1/350/141732/

Β2/9−12−2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 20−12−2011),
Φ.122.1/58/22996/Β2/5−3−2012 και Φ.122.1/759/109090/Β2/
18−9−2012 του Υπουργείου Παιδείας.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία Κινη−
ματογράφου».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία Κινηματογρά−

φου», αφορά στην κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών 
αναγκών με αντικείμενο τα θέματα που άπτονται της 
αφήγησης μιας ιστορίας με εικόνες και ήχους, της εκ−
μάθησης και της εξοικείωσης με τους αφηγηματικούς 
κώδικες της κινηματογραφικής γλώσσας. Κώδικες που 
είτε προέρχονται από τις άλλες τέχνες, τη λογοτεχνία, 
τη φωτογραφία, το θέατρο, τη μουσική, είτε είναι αμι−
γώς κινηματογραφικοί.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Κα−
λών Τεχνών την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα 
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή−
σεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα 
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημο−

σιεύματα ή ό,τι προβλέπεται από το Π.Δ. 34/2005 (52 Α΄).
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται 

σε επτά (7) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο 
αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη 
μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμή−
ματος Κινηματογράφου στη διάθεση όλων των μελών 
της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογη−
τών του άρθρου 19 του Ν.4009/2011.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτε−
παγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής ́ Ενωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−

κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2013

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

-   
 Αριθ. 26014
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών 

Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη αυτοδύναμου) της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, στη βαθμίδα του επίκουρου κα−
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση 
και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)».

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης, στη με αριθμό 2862/26−06−2013 συνεδρίασή 
της, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της προσωρινής 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μη−
χανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. (αριθμός συνεδρίασης 13/16−05−2013),
την από 13−05−2013 αίτηση εξέλιξης λέκτορα με θητεία 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 7α του άρθρου 1 του Ν.3255/2004 (138 Α΄)
2) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 (195 Α΄),
3) της παρ. 5β του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), 

όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 εδ. β΄ του άρθρου 
5 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και τελικά από την παρ. 3 
του άρθρου 34 του Ν.4115/2013 (24 Α΄)

4) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 
18 του Ν.4009/2011 (195 Α΄)

5) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου 
77 του Ν.4009/2011 (195 Α΄)

6) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (195 Α΄)
7) των άρθρων 21 και 23 του Ν.3549/2007 (69 Α΄)
8) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄)
9) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (87 Α΄), 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν.2517/1997 (160 Α΄)

10) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
11) των ερμηνευτικών εγκυκλίων με αριθμό Φ. 122.1/ 

350/141732/Β2/9−12−2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20−12−2011), Φ.122.1/58/22996/Β2/5−3−2012 και Φ. 122.1/ 
759/109090/Β2/18−9−2012 του Υπουργείου Παιδείας,

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΟΥ Α.Π.Θ.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση και 
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: 
Το γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση και Συστή−
ματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)» αφορά σε επι−
στήμες Μηχανικού, είναι η θεωρία και τεχνικές χρήσης 
δορυφορικών και αερομεταφερόμενων δεκτών λήψης 
ψηφιακών εικόνων. Μονοσκοπική και στερεοσκοπική 
χωρική επεξεργασία των εικόνων με σκοπό τη μελέτη 
τρισδιάστατων φαινομένων και της γήινης επιφάνει−
ας. Επεξεργασία, ταξινόμηση και εκτίμηση ακριβειών. 
Επιστήμη, θεωρία και τεχνικές λήψης και απόδοσης 
χωρικών και περιγραφικών δεδομένων και δεδομένων 
ειδικών μορφών (Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους, με−
ταβολών ιστορικών κέντρων πόλεων, αρχαιολογικών 
οικισμών/χώρων, κλπ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
δημοσιευμένο έργο και προϋπηρεσία στο σύνολο του 
αντικειμένου και να έχουν ιδιαίτερη εστίαση στη χρήση 
της Τηλεπισκόπησης, και των ΣΓΠ στο γνωστικό αντι−
κείμενο του τμήματος. Τα μαθήματα που καλούνται να 
διδάξουν σύμφωνα με το πρόγραμμα προπτυχιακών 
σπουδών του τμήματος αλλά και τη γενικότερη κα−
τεύθυνση αυτού, εντάσσονται στις γνωστικές περιοχές 
της Τηλεπισκόπησης, των Συστημάτων Γεωγραφικών 
Πληροφοριών και της Γεωπληροφορικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. την 
υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής 
στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. (Διεύθυνση κατάθεσης δικαιολο−
γητικών: Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, κτίριο 
εδρών Πολυτεχνικής Σχολής, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη 
− τηλ. 2310−994179).

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή−
σεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα 
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλο−

νται σε επτά (7) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD 
ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε 
έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., στη διάθεση όλων 

των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των 
Αξιολογητών του άρθρου 19 του Ν.4009/2011.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτε−
παγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής ́ Ενωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2013

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

-   
 Αριθ. 27300
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κινηματο−

γράφου (μη αυτοδύναμου) της Σχολής Καλών Τεχνών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Μοντάζ Κινηματογράφου».

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης, στη με αριθμό 2862/26−6−2013 συνεδρίαση 
της, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της προσωρινής 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κι−
νηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση 
της αριθμ. 130/11−6−2013, την από 8−5−2013 αίτηση εξέ−
λιξης λέκτορα με θητεία και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 7α του άρθρου 1 του Ν. 3255/2004 (138 Α΄)
2) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
3) της παρ. 5β του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), 

όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 εδ. β΄ του άρθρου 
5 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και τελικά από την παρ. 3 
του άρθρου 34 του Ν.4115/2013 (24 Α΄)

4) της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4009/2011 (195 Α΄)
5) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου 

77 του Ν.4009/2011 (195 Α΄)




