
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 1677 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθη-

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Επεξερ-

γασίας Σήματος».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης στις συνεδριάσεις της αριθμ. 8/
23-6-2016 και 1/8-9-2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έγ-
γραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016, αριθμ. 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016, αριθμ. Φ11/63518/
Ζ2/14-4-2016 και αριθμ. Φ11/67335/Ζ2/20-4-2016 και 
την απόφαση της αριθμ. 2925/6-5-2016 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και τις διατάξεις:

1) των παρ. 8, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
Ν. 4405/2016 (Α΄129),

2) των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195) – όπως αυτό αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (Α΄83) – όπως 
αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου 
του Ν. 4405/2016 (Α΄129),

3) της παρ. 22α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 (Α΄ 195),
4) των άρθρων 21, 23 και 25 του Ν. 3549/2007 (Α΄69),
5) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (Α΄87),
6) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (Α΄87), 

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

7) του Π.δ. 134/1999 (Α΄132),
8) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/

141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9) την αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(2619 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάπτυ-
ξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης 
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»

10) την αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με 
την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛ-
ΛΑ», αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) 
για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:

«Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Μέθοδοι καταγραφής, ανάλυσης, ανίχνευσης, μοντε-

λοποίησης, εκτίμησης και εξαγωγής πληροφορίας τηλε-
πικοινωνιακών ή/και Βιοϊατρικών σημάτων/συστημάτων 
και εφαρμογές αυτών στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
ή/και Βιοϊατρική τεχνολογία ή/και νευροεπιστήμες.

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 ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής 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.

- Βεβαίωση συμμετοχής.
Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν:
1. 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 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 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα 
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη διάθεση 
όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του 
Ν. 4009/2011 όπως ισχύει.

5. 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. Θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους.

• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης 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 της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-

σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

 

Αριθμ. 1679 
    Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθη-

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές Τάσεις με 

έμφαση στην προστασία έναντι υπερτάσεων».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης στις συνεδριάσεις της αριθμ. 8/
23-6-2016 και 1/8-9-2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έγ-
γραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016, αριθμ.
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016, αριθμ. Φ11/63518/
Ζ2/14-4-2016 και αριθμ. Φ11/67335/Ζ2/20-4-2016 και 
την απόφαση της αριθμ. 2925/6-5-2016 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και τις διατάξεις:

1) των παρ. 8, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
Ν. 4405/2016 (Α΄129),

2) των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195) – όπως αυτό αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (Α΄83) – όπως 
αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου 
του Ν. 4405/2016 (Α΄129),

3) της παρ. 22α του άρθρου 80 του N. 4009/2011
(Α΄ 195),

4) των άρθρων 21, 23 και 25 του Ν. 3549/2007 (Α΄69),
5) της παρ.3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (Α΄87),
6) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (Α΄87), 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ.3 του άρθρου 
4 του Ν. 2517/1997 (Α΄160),

7) του Π.δ. 134/1999 (Α΄132),
8) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ.Φ.122.1/

350/141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

9) την αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(2619 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάπτυ-
ξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης 
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
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10) την αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με 
την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛ-
ΛΑ», αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) 
για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: 

«Υψηλές Τάσεις με έμφαση στην προστασία έναντι 
υπερτάσεων».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Παραγωγή και μέτρηση υψηλών τάσεων και ισχυρών 

ρευμάτων. Διηλεκτρική συμπεριφορά ηλεκτρικών μο-
νώσεων. Μέσα προστασίας έναντι υπερτάσεων. Συντο-
νισμός μονώσεων και προστασία έναντι υπερτάσεων 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

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 ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής 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.

- Βεβαίωση συμμετοχής.
Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν:
1. 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 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 υποβάλλονται 
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα 
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη διάθεση 
όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του 
Ν. 4009/2011 όπως ισχύει.

5. 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. Θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους.

• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογη-
τικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνα-
σίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου 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 της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

  

Αριθμ. 2613 
   Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευ-

σης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

νίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή 

του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  

«Δια Βίου Μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση».

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 1/22.9.2016, 
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λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/19/31911/
Ζ2/24-2-2016, αριθμ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016, 
αριθμ. Φ11/63518/Ζ2/14-4-2016 και αριθμ. Φ11/
67335/Ζ2/20-4-2016 και την απόφαση της αριθμ. 
2925/6-5-2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά 
με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 
καθώς και τις διατάξεις:

1) των παρ. 8, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
Ν. 4405/2016 (Α΄129),

2) των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195) – όπως αυτό αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (Α΄83) – όπως 
αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου 
του Ν. 4405/2016 (Α΄129),

3) της παρ. 22α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 
(Α΄ 195),

4) των άρθρων 21, 23 και 25 του Ν. 3549/2007 (Α΄69),
5) της παρ.3 και της παρ.4 του άρθρου 14 του 

Ν. 1268/1982 (Α΄87),
6) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (Α΄87), 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ.3 του άρθρου 
4 του Ν. 2517/1997 (Α΄160),

7) του Π.δ. 134/1999 (Α΄132),
8) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ.Φ.122.1/

350/141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

9) την αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(2619 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάπτυ-
ξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης 
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

10) την αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με 
την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛ-
ΛΑ», αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) 
για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρω-
τή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο:

«Δια Βίου Μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Ο προσδιορισμός του γνωστικού αντικειμένου προ-

κύπτει μέσα από δύο κύριες συνιστώσες, οι οποίες ανα-
φέρονται σε γνωστικά πεδία που είναι διεθνώς αναγνω-
ρισμένα από τη βιβλιογραφία και την ακολουθούμενη 
πρακτική. Σύμφωνα με την πρώτη συνιστώσα, η Δια 

Βίου Μάθηση προκύπτει ως ανταπόκριση στις εξελίξεις 
στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό στερέωμα και ειδικότερα 
στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η Διά Βίου Μάθηση πραγματώ-
νεται μέσω όλων των μορφών εκπαίδευσης, τυπικής, 
μη τυπικής και άτυπης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 
διεθνώς ισχύουσα τυπολογία, η μη τυπική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει τα προγράμματα εκπαίδευσης ειδικών 
ομάδων, προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων και 
άλλα προγράμματα κατάρτισης εκτός του τυπικού συ-
στήματος. Η Δια Βίου Μάθηση και οι δομές/συνιστώσες 
της απευθύνονται κατ' αρχήν στον γενικό πληθυσμό και, 
πολύ συχνά, οι άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενοί/ές της ανή-
κουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Ρομά, άνεργοι/ες, 
μεταναστευτικές και πολιτισμικές μειονότητες/κοινότη-
τες γενικότερα, ΑΜΕΑ κ.λπ.). Ειδική έμφαση θα πρέπει 
λοιπόν να δίνεται στο συγκεκριμένο πεδίο, αφού για τις 
προαναφερθείσες κοινωνικές ομάδες είναι αναγκαίες 
ειδικές εκπαιδευτικές πρακτικές. Επίσης, ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον αποκτά η εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνι-
κά ομάδων μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης σχετικά 
με την πρόσβαση και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Η δεύτερη συ-
νιστώσα αφορά τη Δια Βίου Μάθηση συσχετιζόμενη με 
την εκπαίδευση εκπαιδευτών/ριών που θα εργαστούν 
σε σχετικές δομές μη τυπικής εκπαίδευσης. Κατά συ-
νέπεια το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες, που 
θα χρειαστούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να είναι αποτε-
λεσματικοί/ές και ποιοτικοί/ές στο έργο  τους, ανάλογα 
με τις αντίστοιχες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τις 
δομές τυπικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα στο γνωστικό 
αντικείμενο περιλαμβάνονται, αντιστοίχως, οργανωτικά 
ζητήματα και επιστημονικές προδιαγραφές για τα προ-
γράμματα διά βίου μάθησης, μη τυπικής εκπαίδευσης, 
καθώς και ζητήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε 
τεχνικές που αφορούν τόσο τη διά ζώσης όσο και την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διευρύνωντας έτσι τις δυ-
νατότητες παρακολούθησης των προγραμμάτων για τα 
εκπαιδευόμενα άτομα. Επιπρόσθετο πεδίο του γνωστι-
κού αντικειμένου αφορά τους πλέον αποτελεσματικούς 
τρόπους κατά τους οποίους θα μπορούν οι εκπαιδευτι-
κοί να αξιοποιήσουν τις προσφερόμενες δυνατότητες 
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και να ενσωματώσουν 
αποτελεσματικά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων σε 
διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης. Τέλος, αναπόσπαστο 
στοιχείο του γνωστικού αντικειμένου αποτελεί η παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων 
στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης με εστίαση στις ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες.

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 ανάρτησή 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:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής 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.

- Βεβαίωση συμμετοχής.
Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν:
1. 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 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 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρί-
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προ-
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,στη διάθεση όλων 
των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 
όπως ισχύει.

5. 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. Θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους.

• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης 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 της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 2 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

 

Αριθμ. 3154 
Π    ροκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη 

αυτοδύναμο) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα επίκουρου καθηγη-

τή με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός και 

Αστικός Σχεδιασμός».

     Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 2931/10-10-2016,
λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Γενικής Συνέ-
λευσης Ειδικής Σύνθεσης (συν. με αριθμό 1/28-9-2016) 
και τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με αριθμό Φ.122.1/19/31911/Ζ2/
24-2-2016, Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016, Φ11/63518/
Ζ2/14-4-2016 και Φ11/67335/Ζ2/20-4-2016 και την από-
φαση της με αριθμό 2925/6-5-2016 συνεδρίασης της 
αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2016-2017, καθώς και τις διατάξεις:

1) των παρ. 8, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
Ν. 4405/2016 (Α΄129),

2) των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 
19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195) - όπως αυτό αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (Α'83) - όπως 
αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου 
του Ν. 4405/2016 (Α΄129),

3) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν.  4009/2011
(Α' 195),

4) των άρθρων 21, 23 και 25 του Ν. 3549/2007 (Α'69),
5) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (Α'87),
6) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (Α'87), 

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

7) του Π.δ. 134/1999 (Α΄132),
8) της παρ. 7α του άρθρου 1 του Ν. 3255/2004 (138 Α'),
9) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ.Φ.122.1/350/

141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
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σκευμάτων και Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

10) την αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(2619 Β') κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάπτυ-
ξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης 
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

11) την αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με 
την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛ-
ΛΑ», αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) 
για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:

«Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Πολεοδομι-

κός και Αστικός Σχεδιασμός» καλύπτει τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τις εφαρμοσμένες πρα-
κτικές του πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό το αντικείμενο εστιάζει: α) στη μορφή, 
στη λειτουργία και στην οργάνωση του αστικού χώρου, 
β) στην ιστορική εξέλιξη της δομής των πόλεων και του 
σχεδιασμού τους και εν γένει στην ιστορική εξέλιξη των 
μηχανισμών και διαδικασιών διαμόρφωσης και σχεδια-
σμού του αστικού και περιαστικού χώρου, γ) στα θεσμικά 
εργαλεία, στις πρακτικές μεθόδους και στις τεχνικές του 
σχεδιασμού για την ποιότητα του αστικού χώρου και 
τοπίου, δ) στην αλληλεπίδραση φυσικών, κοινωνικών και 
οικονομικών παραγόντων για το σχεδιασμό και την ανα-
διαμόρφωση των πόλεων και της μορφής, της δομής και 
των λειτουργιών τους, ε) στη διατύπωση και εφαρμογή 
ιδεών και προτάσεων αστικού και πολεοδομικού σχεδι-
ασμού και στ) στη μελέτη των πολιτικών και πρακτικών 
της αστικής ανάπλασης της αστικής αναγέννησης και 
των ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στο πλαί-
σιο της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων, καθώς και στη 
διαμόρφωση αντίστοιχων σχεδίων και προγραμμάτων».

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 «ΑΠΕΛΛΑ» και η οποία θα αναφέρε-
ται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώ-
σει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλ-
λαγεί νόμιμα από αυτές 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.

- Βεβαίωση συμμετοχής.
Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν:
1. 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 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 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρί-
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωρο-
ταξίας και Ανάπτυξης στη διάθεση όλων των μελών του 
Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει.

5. 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, θα κατα-
τεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε 
θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους.

• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης 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 της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9501Τεύχος Γ’ 1293/19.12.2016

σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας/Ερευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

 

Αριθμ. 3154 
Π   ροκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα».

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή 
της αριθμ. 184/31-8-2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έγ-
γραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων αριθμ. Φ. 122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016, αριθμ. 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016, αριθμ. Φ11/63518/
Ζ2/14-4-2016 και αριθμ. Φ11/67335/Ζ2/20-4-2016 και 
την απόφαση της αριθμ. 2925/6-5-2016 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και τις διατάξεις:

1) των παρ. 8, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
Ν. 4405/2016 (Α΄129),

2) των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 
19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195) - όπως αυτό αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (Α'83) - όπως 
αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου 
του Ν. 4405/2016 (Α΄129),

3) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν.  4009/2011
(Α' 195),

4) των άρθρων 21, 23 και 25 του Ν. 3549/2007 (Α'69),
5) της παρ.3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (Α'87),
6) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (Α'87), 

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

7) του Π.δ. 134/1999 (Α΄132),
8) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ.Φ.122.1/350/

141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

9) την αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(2619 Β') κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάπτυ-
ξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης 
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

10) την αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με 
την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛ-

ΛΑ», αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) 
για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:

«Άλγεβρα».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Γραμμική Άλγεβρα, Αλγε-

βρικές Δομές Ι, Αλγεβρικές Δομές II, Θεωρία Ομάδων, 
Θεωρία Galois.

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:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής 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.

- Βεβαίωση συμμετοχής.
Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν:
1. 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 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 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρί-
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, στη 
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διάθεση όλων των σςμελών του Εκλεκτορικού Σώματος 
και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 
του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει.

5. 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. Θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους.

• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης 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 της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  

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