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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 8032 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κινημα-

τογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή 

Κινηματογράφου». 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Κινηματογράφου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
82/10-11-2020) επί της από 20-10-2020 αίτησης εξέλι-
ξης επίκουρου καθηγητή με μονιμότητα και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1) της παρ.  15ζ του άρθρου 15, της παρ.  2ιδ του 
άρθρου 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 περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)]και της περ. 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. 34/2005 (Α’ 52), όπως ισχύει σύμφωνα με 

την περ. α’ 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 αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129).

7) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
8) της ερμηνευτικής εγκυκλίου υπό στοιχεία 

Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

9) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(Β΄ 225) υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίη-
σης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νο-
μιμότητας 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 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπη-
ρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρ-
τισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερι-
κών μελών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2657),

10) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτι-
κής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη) (Υ.Ο.Δ.Δ. 432)

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή Κινη-
ματογράφου».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή Κινηματογρά-

φου» αποσκοπεί στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητι-
κών αναγκών, για την καλλιτεχνική αλλά και για την επαγ-
γελματική κατάρτιση που απαιτείται από τον μελλοντικό 
Παραγωγό Κινηματογράφου. Στο γνωστικό αντικείμενο 
Παραγωγή Κινηματογράφου, καλλιεργούνται οι δεξιότη-
τες του Παραγωγού που εκτείνονται σε όλα τα στάδια 
υλοποίησης μίας κινηματογραφικής ταινίας: Για το στά-
διο της ανάπτυξης ενός νέου έργου, καλλιεργούνται οι 
δεξιότητες γύρω από τις πρωταρχικές αισθητικές και 
καλλιτεχνικές επιλογές, από την διαδικασία εύρεσης δη-
μιουργικών συντελεστών, ανθρωπίνων πόρων και χρη-
ματοδότησης, από την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού 
πλάνου προώθησης και πώλησης του έργου. 
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Για το στάδιο της υλοποίησης της Παραγωγής, καλλι-
εργούνται οι τεχνικές οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώ-
πινων και οικονομικών πόρων αλλά και δημιουργικών 
συνεργατών μέσα από την ουσιαστική κατανόηση του 
υπό παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Η σφαιρική και σε 
βάθος γνώση όλων των πτυχών της διαδικασίας υλοποί-
ησης μίας ταινίας αποτελεί βασική προϋπόθεση όλων 
των παραπάνω. Για το στάδιο της διανομής, καλλιεργεί-
ται η δυνατότητα κατάρτισης μίας ολοκληρωμένης στρα-
τηγικής προώθησης και πώλησης του έργου σε θεατές 
στην Ελλάδα και τον κόσμο, συχνά θεατές διαφορετικών 
πολιτιστικών καταβολών.

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

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημο-

σιεύματα ή ότι προβλέπεται από το π.δ. 34/2005 (Α’ 52).
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, 31 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

    Αριθμ. 7997 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία». 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 10/24-11-2020) 
επί της από 14-10-2020 αίτησης εξέλιξης επίκουρου κα-
θηγητή με μονιμότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ.  15ζ του άρθρου 15, της παρ.  2ιδ του 
άρθρου 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 περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και της περ. 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 
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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 υπό στοιχεία 

Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 225) με θέμα: «α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίη-
σης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νο-
μιμότητας 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 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπη-
ρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρ-
τισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερι-
κών μελών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2657),

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτι-
κής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη) (Υ.Ο.Δ.Δ. 432)

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 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο της Πνευμονολογίας περιλαμ-

βάνει τη φυσιολογία, παθοφυσιολογία και λειτουργική 
ανατομική του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και 
τη διαγνωστική και θεραπευτική όλων των νοσημάτων 
του αναπνευστικού.

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, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 

σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

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

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της 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 αρμό-
δια 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, 31 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

    Αριθμ. 8410 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμί-

δας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία 

και Παθολογική Ανατομική - Μοριακή Παθολο-

γική Ανατομική».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 10/24.11.2020) 
επί της από 24.07.2020 αίτησης εξέλιξης αναπληρωτή 
καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ.  15ζ του άρθρου 15, της παρ.  2ιδ του 
άρθρου 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 περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και της περ. 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 υπό στοιχεία 

Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 225) με θέμα: «α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίη-
σης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νο-
μιμότητας 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 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 

διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπη-
ρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρ-
τισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερι-
κών μελών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2657),

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτι-
κής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη) (Υ.Ο.Δ.Δ. 432),

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 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟ-

ΜΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία 
και Παθολογική Ανατομική - Μοριακή Παθολογική Ανα-
τομική».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Μελέτη, διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα 

σε θέματα που αφορούν:
(α) σε κυτταρικές/ιστικές βλάβες και βασικούς μηχανι-

σμούς νόσων σε μορφολογικό, λειτουργικό και μοριακό/
γενετικό επίπεδο με κλινικοπαθολογική συσχέτιση,

(β) στην αναγνώριση και τυποποίηση μορφολογικών, 
ανοσοφαινοτυπικών και μοριακών/γενετικών χαρακτη-
ριστικών των νόσων σε ιστικό και κυτταρικό επίπεδο, με 
έμφαση στην κλινικοπαθολογική συσχέτιση,

(γ) στην μεθοδολογία και στις εφαρμογές για την 
μοριακή/γενετική διερεύνηση ιστών και κυττάρων με 
τεχνολογίες αιχμής στα πλαίσια της μεταφραστικής και 
της κλινικής έρευνας, καθώς και για τις απαιτήσεις της 
σύγχρονης διαγνωστικής.

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

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
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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 αρμό-
δια 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 11 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

      Αριθμ. 9017 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φαρμα-

κευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακο-

λογία».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Φαρμακευτικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
574/14-12-2020) επί της από 18-11- 2020 αίτησης εξέ-
λιξης αναπληρώτριας καθηγήτριας και σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

1) της παρ.  15ζ του άρθρου 15, της παρ.  2ιδ του 
άρθρου 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 περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και της περ. 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 υπό στοιχεία 

Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 225) με θέμα: «α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίη-
σης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νο-
μιμότητας 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 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπη-
ρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρ-
τισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερι-
κών μελών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2657),

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτι-
κής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη) (Υ.Ο.Δ.Δ. 432),

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ - ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η φαρμακολογική ανάπτυξη των νέων φαρμάκων 

και βελτίωση των γνωστών φαρμακευτικών ουσιών 
και η μελέτη δομής και φαρμακολογικής δράσης σε 
βιοχημικό, μοριακό επίπεδο (in vitro) καθώς και in situ 
(απομονωθέντα όργανα) και in vivo (πειραματόζωα). Η 
φαρμακοδυναμική μελέτη των φαρμακολογικών ενερ-
γειών, ανεπιθύμητων ενεργειών και αλληλεπιδράσεων 
φαρμάκων. Η ανάλυση δράσης χημικοθεραπευτικών για 
μικροβιακές λοιμώξεις, παρασιτικές αρρώστιες, ιώσεις 
και νεοπλασίες. Η φαρμακοκινητική ανάλυση και κλινι-
κή δοκιμασία φαρμάκων (μηχανισμοί απορρόφησης, 
κατανομής, αποβολής φαρμάκων), καθορισμός δόσε-
ων, θεραπευτικά πρωτόκολλα, αλληλεπιδράσεις φαρ-
μάκων. Η φαρμακογενετική μελέτη της ιδιοσυγκρασίας, 
μεταβολικής διεργασίας, εθισμού, ψυχικής και φυσικής 
εξάρτησης και αντίστασης στα φάρμακα. Η ανοσοφαρ-
μακολογική ανάλυση αλλεργιογόνων παραγόντων, 
φαρμακευτικών ουσιών, μηχανισμοί ανοσοκαταστολή 
από φάρμακα καθώς και η φαρμακολογική βάση των 
φαινομένων υπερευαισθησίας. Η τοξικολογική μελέτη 
των μηχανισμών ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκων, 
φυσικών προιόντων, δηλητηρίων, τοξινών, τερατογόνων 
και μεταλλαξιογόνων ουσιών in vitro και in vivo. H μελέτη 
φαρμακολογικής δράσης μακρομοριακών παραγόντων 
(εμβόλια, οροί, πρωτεΐνες, ορμόνες κ.ά.) και προιόντων 
μεταβολισμού μικροοργανισμών που παρασκευάζονται 
με μεθόδους βιοτεχνολογίας. Δηλαδή στην ανάπτυξη 
νέων φαρμάκων, στη διερεύνηση του μηχανισμού δρά-
σης τους, στην αξιολόγηση των φαρμακοδυναμικών 
ενεργειών τους, καθώς και στην κλινική δοκιμασία τους 
στον άνθρωπο».

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

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 

να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

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

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της 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 αρμό-
δια υπηρεσία 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 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 21 Ιανουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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    Αριθμ. 8814 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιταλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθη-

γητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 

«Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 526/03-12-2020,) επί της από 01-12-2020 
αίτησης εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1) της παρ.  15ζ του άρθρου 15, της παρ.  2ιδ του 
άρθρου 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 περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και της περ. 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 υπό στοιχεία 

Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 225) με θέμα: «α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίη-
σης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νο-
μιμότητας 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 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπη-
ρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρ-
τισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερι-
κών μελών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2657),

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτι-
κής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη) (Υ.Ο.Δ.Δ. 432),

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της 
Λογοτεχνίας».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας είναι αναγνωρισμένο 

αντικείμενο των ανθρωπιστικών σπουδών και αποτελεί 
αναγνωρισμένο κλάδο της επιστήμης που διδάσκεται 
στα Τμήματα των Πανεπιστημίων. Η Κοινωνιολογία της 
λογοτεχνίας έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό και 
την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ λογοτεχνίας και 
λογοτεχνικού έργου. Η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ 
κοινωνίας και λογοτεχνίας υπήρξε αντικείμενο στοχα-
σμού και μελέτης από το 19ο κιόλας αιώνα, με κυριότε-
ρους εκπροσώπους του κριτικούς Mme de Staël και H. 
Taine και φιλοσόφους, όπως τους Hegel και Marx. Κατά 
τον 20ο αιώνα κυριαρχούν οι G. Lukács, L. Goldman, M. 
Bakhtine, Th. Adorno κ.λπ. Κρίνεται επομένως σημαντική 
η εκπαίδευση και η εξοικείωση των φοιτητών πάνω σε 
έννοιες που σηματοδοτούν ως τις μέρες μας τον κριτι-
κό στοχασμό, όπως: η ιστορικοποίηση των αισθητικών 
κατηγοριών, η διαλεκτική των λογοτεχνικών γενών, η 
αντιστοιχία των λογοτεχνικών μορφών με τα στάδια της 
κοινωνικής ιστορίας, η «κοσμοθεωρία» του συγγραφέα, 
οι σχέσεις μεταξύ λογοτεχνικού έργου και κοινωνικών 
τάξεων της εκάστοτε εποχής κ.τ.λ.

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 πμερήσιο τύπο.

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

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
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Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίσουν 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 αρμό-

δια 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 15 Ιανουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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