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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 3308 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική 

ανάλυση λεκανών και Εφαρμοσμένη Στρωματο-

γραφία». 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Γεωλογίας (συνεδρίαση αριθμ. 
499/22-09-2017) και λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα 
του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 και αριθμ. 
Φ.122.1/221541/27-12-2016 και την απόφαση της αριθμ. 
2941/10-4-2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά 
με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού (ΔΕΠ) για το έτος 2018, καθώς και τις δια-
τάξεις:

1) της περ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 9 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2) των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17) και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει.

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) 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.

8) της αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β’) 
Υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 

θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότη-
τας 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 υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης 
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών με-
λών.», αποφάσισε: 

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική 
ανάλυση λεκανών και Εφαρμοσμένη Στρωματογραφία».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Τεκτονική ανάλυση και μοντέλα σχηματισμού ιζημα-

τογενών λεκανών σε σχέση με τις ορογενετικές διεργα-
σίες. Ανάλυση συμπεριφοράς των ρηξιγενών δομών από 
γεωμετρική, κινηματική και δυναμική άποψη. Μηχανική 
συμπεριφορά των ρηγμάτων στο φλοιό και ερμηνεία 
της δράσης τους. Συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία πο-
σοτικών στρωματογραφικών δεδομένων (κυκλοστρω-
ματογραφία, ισοτοπική - γεωχημική στρωματογραφία). 
Ανάλυση στρωματογραφικών φάσεων. Εφαρμογή των 
μεθόδων και τεχνικών της στρωματογραφίας ακο-
λουθιών στην ερμηνεία της διαδοχής και γεωμετρίας 
χερσαίων, μεταβατικών και θαλάσσιων ιζηματογενών 
αποθέσεων. Οργάνωση και εκτέλεση έρευνας πεδίου 
- γεωλογική χαρτογράφηση - συλλογή τεκτονικών και 
στρωματογραφικών δεδομένων. Δημιουργία γεωλο-
γικών μοντέλων τεκτονοστρωματογραφικής εξέλιξης 
ιζηματογενών λεκανών μέσω κατάλληλων σύγχρονων 
ψηφιακών εφαρμογών.

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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση 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.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-

τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να 
έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης 
εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Γεωλογίας, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορι-
κού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει. 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 καθηγητή πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, 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 υπηρε-
σία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-

λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό έτους 2018 του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

 

 Αριθμ. 3881 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Χριστιανική Παιδαγωγική: Θεωρία 

και πράξη. 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 
(συνεδρίαση αριθμ. 592/6-10-2017) και λαμβάνοντας 
υπόψη τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/
5-10-2016 και αριθμ. Φ.122.1/221541/27-12-2016 και 
την απόφαση της αριθμ. 2941/10-4-2017 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το έτος 
2018, καθώς και τις διατάξεις:

1) της περ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 9 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

2) των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129),

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17) και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει,

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν.  4009/2011 
(Α’ 195),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ.Φ.122.1/350/

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

8) Της αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β’) 
Υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότη-
τας 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 υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης 
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών με-
λών.», 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 ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική 
Παιδαγωγική: Θεωρία και πράξη». 

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Αντικείμενο της Χριστιανικής Παιδαγωγικής είναι η 

εξέταση ζητημάτων που άπτονται της Παιδαγωγικής και 
της Διδακτικής επιστήμης, υπό το πρίσμα της παραδό-
σεως της Ορθοδόξου Θεολογίας.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:
- Την ιστορία, την αναγκαιότητα και τον σκοπό της 

χριστιανικής αγωγής.
- Τις σύγχρονες διδακτικές αρχές και μεθόδους που 

προτείνονται από τις Επιστήμες της Αγωγής και οι οποί-
ες προσιδιάζουν στον χαρακτήρα, στον σκοπό και στο 
περιεχόμενο της χριστιανικής αγωγής.

- Τις αρχές σύνταξης και αξιολόγησης των προγραμ-
μάτων σπουδών και των διδακτικών βιβλίων της χρι-
στιανικής αγωγής.

- Τη χρήση των κατάλληλων παιδαγωγικών τρόπων 
επικοινωνίας και μετάδοσης της γνώσης.

- Τη διασύνδεση της χριστιανικής αγωγής με το σχο-
λικό και εξωσχολικό περιβάλλον.

- Τις διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου - μαθητή και 
την κοινωνικοποίηση του μαθητή.

- Την ανάδειξη της οντολογικής σχέσεως ανάμεσα στη 
θρησκευτική ταυτότητα και την ετερότητα.

- Την κατάρτιση των φοιτητών/-τριών στο γνωστικό 
αντικείμενο της Χριστιανικής Παιδαγωγικής και την εξοι-
κείωση τους με τον χώρο των σχολικών μονάδων και το 
έργο που επιτελείται σε αυτές.

- Την εισαγωγή, την πρακτική εφαρμογή και την αξιο-
λόγηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επι-
κοινωνιών στη διδασκαλία της σχολικής θρησκευτικής 
αγωγής.

- Την εξάσκηση των φοιτητών/-τριών σε ερευνητικές, 
εργαστηριακές και καινοτόμες δράσεις, που αφορούν 
στη χριστιανική αγωγή και διδασκαλία.

- Την παροχή προς τους φοιτητές/-τριες, ως υποψη-
φίους εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικών και διδακτικών 
εμπειριών, που σχετίζονται με την πειραματική εφαρ-
μογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, στις 
σχολικές μονάδες που εξασκούνται.

- Την ερευνητική μελέτη των αποτελεσμάτων της πρα-
κτικής άσκησης των φοιτητών/-τριών για τη βελτίωση 
και αναβάθμιση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση 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.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-

τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική 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. 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 
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εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, 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 υπηρε-
σία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού.

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προ-
ϋπολογισμό έτους 2018 του Υπουργείου Παιδείας,Έ-
ρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και 
ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

 

 Αριθμ. 3104 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστι-

κό αντικείμενο «Θεωρίες απόκτησης δεύτερης 

γλώσσας και εφαρμογές τους στην απόκτηση 

της ιταλικής. 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνε-
δρίαση αριθμ. 460/21-9-2017) και λαμβάνοντας υπόψη 
τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 
και αριθμ. Φ.122.1/221541/27-12-2016 και την απόφαση 
της αριθμ. 2941/10-4-2017 συνεδρίασης της Συγκλή-
του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το έτος 2018, καθώς 
και τις διατάξεις:

1) της περ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 9 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2) των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17) και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει.

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/

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

8) της αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β’) 
Υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότη-
τας 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 υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης 
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών με-
λών.», αποφάσισε:

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες 
απόκτησης δεύτερης γλώσσας και εφαρμογές τους στην 
απόκτηση της ιταλικής».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Απόκτηση της δεύτερης γλώσσας όπως αναπτύσσε-

ται μέσα στο περιβάλλον της γλώσσας στόχου και εξ 
ορισμού διαφέρει από την γλωσσική εκμάθηση μέσω 
των δομών της γλώσσας σε κάποιο γλωσσικό σχολείο. 
Ιδιαίτερα κάτω από αυτήν την ομπρέλα συζητούνται θέ-
ματα/παράμετροι που επηρεάζουν τη γλωσσική από-
κτηση της δεύτερης γλώσσας, όπως: η επίδραση της 
πρώτης γλώσσας, η γλωσσική εξέλιξη (διαγλώσσα), η 
ανατροφοδότηση, τα λάθη (ανάλυση λαθών) αλλά και 
(κυρίως) προσωπικοί παράγοντες όπως, η ηλικία, το κί-
νητρο, η κλίση, το γνωστικό στιλ, το μαθησιακό στιλ, 
οι στρατηγικές μάθησης και η προσωπικότητα. Οι πα-
ραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές μελετούνται ως προς 
την επίδραση τους στην γλωσσική ανάπτυξη και στην 
γλωσσική επίδοση (γλωσσική αξιολόγηση). Ο τομέας 
αυτός δεν έχει στόχο την δημιουργία μόνον θεωριών 
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για την γλωσσική απόκτηση αλλά κυρίως την μέτρηση, 
μέσα από εμπειρικές και πειραματικές έρευνες, και την 
κατανόηση της γλωσσικής ανάπτυξης και επίδοσης σε 
τεστ αξιολόγησης της δεύτερης γλώσσας γενικότερα και 
της Ιταλικής ειδικότερα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση 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.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-

τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στη διάθεση όλων των 
μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Ει-
σηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
όπως ισχύει. 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 καθηγητή πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο 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.

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α’, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προ-
ϋπολογισμό έτους 2018 του Υπουργείου Παιδείας,Έ-
ρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και 
ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

 

   Αριθμ. 2113 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία». 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ψυχολογίας (συνεδρίαση αριθμ. 
301/14-09-2017) και λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα 
του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 και αριθμ. 
Φ.122.1/221541/27-12-2016 και την απόφαση της 
αριθμ. 2941/10-4-2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορι-
κά με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτι-
κού προσωπικού (ΔΕΠ) για το έτος 2018, καθώς και τις 
διατάξεις:

1) της περ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 9 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2) των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17) και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει.

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
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5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/

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

8) της αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β’) 
Υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότη-
τας 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 υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης 
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών με-
λών», αποφάσισε:

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέ-

σης καλύπτει ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο της 
Ψυχολογίας, αυτό της Κλινικής Ψυχολογίας. Η Κλινική 
Ψυχολογία αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της εφαρμο-
σμένης ψυχολογίας, ο οποίος εμπεριέχει συνδυαστικά 
θεωρητική, ερευνητική και κλινική γνώση με στόχο την 
κατανόηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ψυ-
χικής δυσφορίας καθώς και την προώθηση της ψυχικής 
υγείας, της υποκειμενικής ευεξίας και της προσωπικής 
ανάπτυξης ατόμων, οικογενειών και ομάδων. Η κλινική 
ψυχολογία έχει ως πεδίο μελέτης τη διανοητική, τη συ-
ναισθηματική, τη βιολογική, την κοινωνική και τη συ-
μπεριφορική όψη της ανθρώπινης λειτουργίας σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής. Βασικά πεδία εφαρμογής της κλινικής 
ψυχολογίας είναι η αξιολόγηση, η ψυχολογική θεραπεία, 
η πρόληψη και η έρευνα σε ζητήματα ψυχικής υγείας. Η 
Κλινική Ψυχολογία αποτελεί έναν εφαρμοσμένο κλάδο 
της Ψυχολογίας και συνεπώς, πέρα από τις θεωρητικές 
γνώσεις, ιδιαίτερα σημαντική είναι η κλινική εκπαίδευση 
και εμπειρία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 

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

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση 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.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-

τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Ψυχολογίας, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτο-
ρικού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει. 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 καθηγητή πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο 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.

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και 
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ τα 
οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρε-
σία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού.

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό έτους 2018 του Υπουργείου Παιδεί-
ας,Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 
και ΚΑΕ 0251). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.  (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

 Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-
ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-
δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-

σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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