
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 19114 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κινηματο-

γράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σενάριο Κι-

νηματογράφου και Τηλεόρασης».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Κινηματογράφου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
87/23-02-2021) επί της από 12-02-2021 αίτησης εξέλιξης 
αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με:

1) Την παρ.  15ζ του άρθρου 15, την παρ.  2ιδ του 
άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2) Την παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129).

3) Την περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], την 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και την 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)] την 
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) Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από τη παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17).

5) Τα άρθρα 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
6) Το π.δ. 34/2005 (Α’ 51), 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) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
8) Την ερμηνευτική εγκύκλιο υπό στοιχεία Φ.122.1/88/

119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

9) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(Β’ 225) υπουργική απόφαση με θέμα: «α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμό-
τητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετι-
κά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του
ν. 4405/2016 (Α’ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλε-
κτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
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.112.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση 
(Β’ 2657).

10) Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλή-
ρωση 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 καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σενάριο Κινηματο-
γράφου και Τηλεόρασης».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Σενάριο Κινηματογράφου 

και Τηλεόρασης» αποσκοπεί στην κάλυψη διδακτικών 
και ερευνητικών αναγκών για την καλλιτεχνική αλλά και 
την τεχνική επάρκεια που απαιτείται για τη συγγραφή 
του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου. Κατά 
συνέπεια, στο γνωστικό αντικείμενο καλλιεργείται η 
οπτικοακουστική αφήγηση και οι τεχνικές της, ανα-
πτύσσεται η μεθοδολογία συγγραφής του διασκευα-
σμένου σεναρίου, μελετούνται τα διαφορετικά αισθητι-
κά/αφηγηματικά ρεύματα, εξετάζονται οι εναλλακτικές 
μορφές αφήγησης, προσεγγίζονται οι νέες και οι πειρα-
ματικές μορφές αφήγησης και η εφαρμογή τους τόσο 
στο σενάριο μιας κινηματογραφικής ταινίας (μικρού 
και μεγάλου μήκους) όσο και στις διαφορετικές μορφές 
τηλεοπτικού λόγου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 
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, 7 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

Αριθμ. 19069 
    Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτι-

κών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικές Με-

ταφορές και Διαχείριση Κινητικότητας». 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
11/09-02-2021,) επί της από 22-12-2020 αίτησης εξέλιξης 
επίκουρου καθηγητή με μονιμότητα και σύμφωνα με:

1) Την παρ.  15ζ του άρθρου 15, την παρ.  2ιδ του 
άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2) Την παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129).

3) Την περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], την 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και την 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)] την 
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) Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από τη παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17).

5) Τα άρθρα 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την ερμηνευτική εγκύκλιο υπό στοιχεία Φ.122.1/88/

119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835Τεύχος Γ’ 1238/31.05.2021

8) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση 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) Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλή-
ρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή κα-
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικές Μεταφορές 
και Διαχείριση Κινητικότητας».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Α) Παρατήρηση, καταγραφή, ανάλυση και προσο-

μοίωση των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των 
αστικών μεταφορών με έμφαση στην ανθρώπινη συμπε-
ριφορά με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών, 
τη διενέργεια ερευνών και μετρήσεων και τη χρήση κα-
τάλληλων εργαλείων συγκοινωνιακού σχεδιασμού πο-
σοτικής και ποιοτικής ανάλυσης.

Β) Οργάνωση και Διαχείριση της αστικής κινητικότητας 
προσώπων με ήπιες παρεμβάσεις χαμηλού κόστους και 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών καθώς και την αξιο-
λόγηση αυτών.

Γ) Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση νέων μορ-
φών κινητικότητας, όπως είναι οι μετακινήσεις μικρού 
μήκους (μικρο-κινητικότητα) και η κοινή χρήση οχημά-
των.

Δ) Εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων και παρεμβά-
σεων σε τεχνικό, θεσμικό και τεχνολογικό επίπεδο που 
προωθούν το στόχο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

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 
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.
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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, 7 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

Αριθμ. 19106 
    Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονί-

ας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

νίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμί-

δας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία φυτών 

σε συνθήκες καταπόνησης».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Γεωπονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
872/25.02.2021) επί της από 27.01.2021 αίτησης εξέλιξης 
αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με:

1) Την παρ.  15ζ του άρθρου 15, την παρ.  2ιδ του 
άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2) Την παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129).

3) Την περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], την 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και την 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) Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από τη παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17).

5) Τα άρθρα 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την ερμηνευτική εγκύκλιο υπό στοιχεία Φ.122.1/88/

119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

8) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(Β’ 225) υπουργική απόφαση 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/Ζ2/30.06.2020 υπουργική απόφαση 
(Β’ 2657)

9) Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλή-
ρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία φυτών 
σε συνθήκες καταπόνησης».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Μελέτη των λειτουργιών του φυτού σε συνθήκες κα-

ταπόνησης και την ανάπτυξη των μηχανισμών για την 
αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα εστιάζεται στη ρύθμιση 
του μεταβολισμού του φυτού και στις αποκρίσεις έναντι 
των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων του περιβάλ-
λοντος, στην εκδήλωση χημικής άμυνας μέσω των δευ-
τερογενών μεταβολιτών του και στις αλληλεπιδράσεις 
του φυτού με άλλους οργανισμούς.

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.
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5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυ-
τανικής Πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος.

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α’, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
αρμόδια υπηρεσία πριν την έκδοση της Πρυτανικής 
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αριθμ. 19093 
    Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονί-

ας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Κατασκευές 

με έμφαση στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Εγκατα-

στάσεων Διαχείρισης Ζωικών Λυμάτων».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Γεωπονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
872/25.02.2021) επί της από 07.01.2021 αίτησης εξέλιξης 
αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με:

1) Την παρ.  15ζ του άρθρου 15, την παρ.  2ιδ του 
άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2) Την παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129).

3) Την περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], την 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και την περ. γ’ [όπως τροποποι-
ήθηκε 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 αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83)] 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195).

4) Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από τη παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17).

5) Τα άρθρα 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την ερμηνευτική εγκύκλιο υπό στοιχεία Φ.122.1/

88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση 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/Ζ2/30.06.2020 υπουργική απόφαση 
(Β’ 2657).

9) Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλή-
ρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώ-
της βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Κα-
τασκευές με έμφαση στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Εγκα-
ταστάσεων Διαχείρισης Ζωικών Λυμάτων».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Γεωργικές Κατασκευές (κτηνοτροφικές κατασκευές και 

θερμοκήπια), διαχείριση ζωικών αποβλήτων, αναερόβια 
επεξεργασία ζωικών λυμάτων και ενεργειακός σχεδια-
σμός συστημάτων αξιοποίησης των ζωικών λυμάτων.

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 
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, 7 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

Αριθμ. 19089 
    Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονί-

ας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Αρδευτικού 

Νερού και Αρδεύσεις».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Γεωπονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
872/25.02.2021) επί της από 07.12.2020 αίτησης εξέλιξης 
αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με:

1) Την παρ.  15ζ του άρθρου 15, την παρ.  2ιδ του 
άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2) Την παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129).

3) Την περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], την 
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περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και την 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) Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από τη παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17).

5) Τα άρθρα 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την ερμηνευτική εγκύκλιο υπό στοιχεία Φ.122.1/

88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση 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/Ζ2/30.06.2020 υπουργική απόφαση 
(Β’ 2657).

9) Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλή-
ρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Αρδευ-
τικού Νερού και Αρδεύσεις».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Προέλευση αρδευτικού νερού. Υδρολογικά μοντέλα 

διερεύνησης των σχέσεων βροχής-απορροής. Ανάλυ-
ση συχνότητας ακραίων γεγονότων. Ανάλυση, προ-
σομοίωση και συνθετική παραγωγή χρονικών σειρών 
υδρολογικών και αρδευτικών μεταβλητών. Διόδευση 
πλημμυρών ρευμάτων και ταμιευτήρων. Υδρολογική 
διαστασιολόγηση ταμιευτήρων. Βελτιστοποίηση λει-
τουργίας ταμιευτήρων για αρδευτικούς σκοπούς. Σχε-
διασμός και λειτουργία των μεθόδων άρδευσης. Εξατμι-

σοδιαπνοή των καλλιεργειών. Εκτίμηση των αναγκών σε 
νερό των καλλιεργειών. Βελτιστοποίηση της εφαρμογής 
των αρδεύσεων με τη βοήθεια του εδαφικού υδατικού 
ισοζυγίου. Απόδοση των καλλιεργειών. Εργαλεία λήψης 
απόφασης για την κατανομή των καλλιεργειών και τον 
προγραμματισμό των αρδεύσεων κάτω από συνθήκες 
επάρκειας και ανεπάρκειας νερού.

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.
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- 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, 7 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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