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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. 4256
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομία - Νομισματική».
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 38/29-9-2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας 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 Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων στα
Τμήματα 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 αντικαταστάθηκε 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 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
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του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
9) της αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(2619 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
10) της αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την
εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομία - Νομισματική».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομία - Νομισματική» αναφέρεται στον κλάδο της οικονομικής ανάλυσης
ο οποίος επικεντρώνεται στη μελέτη των μακροοικονομικών φαινομένων (όπως η ανεργία, το εθνικό εισόδημα,
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ο πληθωρισμός) και των
πολιτικών στο πλαίσιο ενός βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα
ανάλυσης τόσο σε μια κλειστή όσο και σε μια ανοικτή
οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό της μακροοικονομικής ανάλυσης, η νομισματική θεωρία επικεντρώνεται ειδικότερα
στη μελέτη της επιρροής των νομισματικών μεγεθών και
των πολιτικών στην λειτουργία και στη μακροοικονομική ισορροπία μιας χώρας ή μιας νομισματικής ζώνης,
καθώς επίσης και στη μελέτη του ρόλου των κεντρικών
τραπεζών προκειμένου να εκπληρώσουν τους στόχους
της σταθερότητας των τιμών, της σταθερότητας των
συναλλαγματικών ισοτιμίων.... Τέλος, στο πλαίσιο ανάλυσης μιας ανοικτής οικονομίας, η διεθνής νομισματική
μακροοικονομική ανάλυση επικεντρώνεται στα θέματα:
του ισοζυγίου πληρωμών, των διεθνών ροών κεφαλαίων,
τον καθορισμό των διάφορων καθεστώτων συναλλαγμα-
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τικών ισοτιμιών, στις διεθνείς νομισματικές κρίσεις, στο
διεθνή συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών,
καθώς και στις μακροοικονομικές πολιτικές στα πλαίσια
μιας νομισματικής ένωσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται 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 δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα :
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
- βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 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 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. εξωτερικού 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών 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 κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
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• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού. 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
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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Αριθμ. 4259
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 38/29-9-2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας 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 Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων στα
Τμήματα 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 αντικαταστάθηκε 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),
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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 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 Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
9) της αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(2619 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
10) της αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με
την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η «Λογιστική» αφορά στη διδασκαλία και έρευνα σε
σύγχρονα θέματα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής,
της Διοικητικής Λογιστικής, της Ελεγκτικής, του Εσωτερικού Ελέγχου, των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται 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 δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα :
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
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- βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 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 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. εξωτερικού 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών 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 κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού. 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
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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
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σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Αριθμ. 3819
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Αγιολογία-Υμνολογία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 260/12-10-2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας
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 Αριστοτελείου 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 αντικαταστάθηκε 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
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 Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
9) της αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(2619 Β΄) κοινής υπουργικήσ απόφασης με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
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10) της αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με
την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγιολογία - Υμνολογία».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Αγιολογία εξετάζει το θεολογικό και γραμματολογικό πλαίσιο της αναπτύξεως των αγιολογικών κειμένων
και της ειδολογικής εξελίξεώς τους από την περίοδο
των διωγμών ώς τη μεταβυζαντινή περίοδο. Ενδιαφέρεται επίσης για τη μελέτη της ιστορικής ένταξης των
αγιολογικών πηγών στο λειτουργικό πλαίσιο της εξελίξεως του χριστιανικού Εορτολογίου και της χρήσης
τους ως αναγνωσμάτων αλλά και πρωτογενών πηγών
για τη συγκρότηση των υμνογραφικών συνθέσεων των
λειτουργικών συνάξεων τόσο στις Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές όσο και στις ενταγμένες στον ενιαύσιο
εορτολογικό κύκλο μνήμες των Αγίων. Ερευνά επίσης τη
χειρόγραφη παράδοσή τους και προβαίνει στην κριτική
έκδοση των αγιολογικών κειμένων. Σημαντικό τμήμα
της αναπτύξεως του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου
καταλαμβάνει, τέλος, η θεολογική αποτίμηση των κριτηρίων και τεκμηρίων της χριστιανικής αγιότητας, όπως
αυτά καταγράφονται στις αγιολογικές πηγές, η σύγχρονη
εφαρμογή αυτών των κριτηρίων στην κανονική πράξη
των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και οι εφαρμογές τους
στο λειτουργικό εορτολογικό κύκλο.
Η Υμνολογία, εκτός της ανωτέρω συνδυαστικής έρευνάς της με τις αγιολογικές πηγές, ασχολείται συστηματικά
με τους χριστιανικούς ύμνους και τη σχετική υμνογραφική ορολογία, μελετά τη γένεση και την εξέλιξή τους,
τους συνθέτες των υμνογραφικών κειμένων, καθώς και
τα κυρίαρχα υμνογραφικά είδη (Κοντάκιο, Κανόνας) που
εδραιώθηκαν στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Εξετάζει επίσης και την υπόλοιπη υμνογραφική παραγωγή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται 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 δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα :
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- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
- βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 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 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. εξωτερικού 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας, 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 κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού. 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
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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
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Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Αριθμ. 4143
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη
βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων-Δασική Διαχειριστική».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 4/14-10-2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας
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 Αριστοτελείου 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 αντικαταστάθηκε 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) των παρ. 3 και 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 Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
9) της αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(2619 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ανά-
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πτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
10) της αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με
την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων - Δασική
Διαχειριστική».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Εισαγωγή στην επιστήμη της Διαχείρισης, σκοπός και
αντικείμενο της Δασικής Διαχειριστικής. Λειτουργίες Διαχείρισης (σχεδιασμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος).
Ολοκληρωμένη διαχείριση Φυσικών Πόρων. Λήψη αποφάσεων στη Διαχείριση των Δασικών Οικοσυστημάτων.
Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής εναλλακτικών διαχειριστικών λύσεων. Εφαρμογή ποσοτικών διαδικασιών στη
διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων (γραμμικός
προγραμματισμός, προγραμματισμός στόχων, δυναμικός προγραμματισμός). Η Διαχειριστική ως ολοκληρωμένος δασικός σχεδιασμός. Κατά χώρο και χρόνο τάξη.
Αρχή της αειφορίας - αειφορική διαχείριση. Τα πρότυπα
του κανονικού ομήλικου και κηπευτού δάσους. Διαχειριστικές μέθοδοι - Σχεδιασμός. Μέθοδοι ρύθμισης της αειφορίας στα δασικά οικοσυστήματα. Διαχείριση δασών
πολλαπλών χρήσεων. Δασοπονία πολλαπλών σκοπών.
Δείκτες επιφανειών, ξυλώδους μάζας και χωρικής δομής.
Σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται 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 δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα :
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
- βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπλη-
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ρώσει τις στρατιωτικές 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 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. εξωτερικού 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος, 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 κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού. 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
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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Αριθμ. 3158
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία, Έρευνα και Νέα Μέσα».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ.166/28-9-2016,
λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας 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 Αριστοτελείου 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 αντικαταστάθηκε 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 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 Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
9) της αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(2619 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
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10) της αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με
την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Δημοσιογραφία, Έρευνα και Νέα Μέσα».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η υπό προκήρυξη θέση έχει ως οικεία επιστήμη, την
επιστήμη των δημοσιογραφικών σπουδών και καλύπτει
ουσιαστικά το αντίστοιχο βασικό ευρύ γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, τη Δημοσιογραφία. Επίσης καλύπτει
ένα πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης της δημοσιογραφίας με εύρος των αναγνωρισμένων ειδικοτήτων των
νέων μέσων και της δημοσιογραφικής έρευνας.
Αναλυτικότερα, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει:
Την κριτική θεώρηση των μοντέλων και πρακτικών της
δημοσιογραφίας υπό το πρίσμα των νέων μέσων, τα νέα
μοντέλα και τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα της δημοσιογραφικής έρευνας και των νέων μέσων, την παραγωγή και κατανάλωση δημοσιογραφίας στο διαδίκτυο,
το ρόλο της σύγκλησης των ΜΜΕ, τις δημοσιογραφικές τεχνικές της συλλογής, επαλήθευσης κριτικής και
συνθετικής παρουσίασης των κάθε λογής επίσημων και
ανεπίσημων πηγών και πληροφοριών που αφορούν το
κάθε υπό διερεύνηση θέμα. Συνολικά, το γνωστικό πεδίο
της θέσης εξετάζει τις εξελίξεις στη δημοσιογραφία, την
δημοσιογραφική έρευνα και τα νέα μέσα
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται 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 δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα :
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
- βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 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 κράτους - μέλους
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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. εξωτερικού 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 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 κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
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Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού. 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
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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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