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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθ. 6137
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης».
Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 29.06.2016,
λαμβάνοντας υπόψη την από 10.02.2016 αίτηση εξέλιξης
αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011.
2) Του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και της παρ. 2 και 3 του
άρθρου 18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
3) Της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
4) Του άρθρου 78 παρ. 4 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 4076/
2012 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4115/
2013 (24 Α΄).
5) Του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011.
6) Της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄).
7) Της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/
1982 (87 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄).
8) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
9) Του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012
10) Της κοινής υπουργικής απόφασης με υπ’ αριθ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β΄) και
των σχετικών εγκυκλίων με υπ’ αριθ. Φ.11/196295/E5/
20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρ. Φύλλου 947

11) Της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83
Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ.
7 του Ν. 4405/2016 (Α΄ 129) αποφάσισε την προκήρυξη
(ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης
καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση
Επιχειρήσεων με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με
έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»,
αποτελεί ένα διεπιστημονικό γνωστικό χώρο με δάνεια
από τον χώρο της επιστήμης του management, της
οικονομικής επιστήμης, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της επιχειρησιακής έρευνας και της επιστήμης
των υπολογιστών. Ένα πληροφοριακό σύστημα για
διοικητική χρήση είναι ένα κοινωνικοτεχνικό σύστημα
(sociotechnical system). Ένα σύστημα, δηλαδή, που
εμπλέκει ανθρώπινους πόρους, οργανωσιακές συνιστώσες και ζητήματα τεχνολογίας. Παρά την έντονη τεχνολογική συνιστώσα, σαν γνωστικός χώρος τα πληροφοριακά
συστήματα διοίκησης ανήκουν σαφώς στον ευρύτερο
γνωστικό χώρο της επιστήμης του Management.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.
gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
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3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
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.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 19 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Αριθ. 6449
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με
έμφαση στο θαλάσσιο περιβάλλον».
Η Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 8/

Τεύχος Γ’ 947/04.10.2016

21.07.2016/2.5, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας
(αρ. συν. 10/19.05.206) και την υπ’ αριθ. 324/12.05.2016
αίτηση εξέλιξης μόνιμης επίκουρης καθηγήτριας του
Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1) Της παρ. 1 περ. α, β και γ του άρθρου 19 του Ν. 4009/
2011 (195 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του Ν. 4405/2016 (129 Α΄).
2) Της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7
του Ν. 4405/2016 (129 Α΄).
3) Τις παρ. 8, 9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
Ν. 4405/2016 (129 Α΄).
4) Της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
5) Του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011
(195 Α΄).
6) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄).
7) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
8) Του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012.
9) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
10) Της κοινής υπουργικής απόφασης με υπ’ αριθ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β΄) και των
σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/
20.12.2013 (AΔA: BI659-ONX) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
11) Την υπ’ αριθ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369 (Α΄27), του Ν. 4386/2016 (Α΄
83) και του Ν. 4405/2016 (Α΄ 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ2Ι3), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη)
για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών με έμφαση στο θαλάσσιο
περιβάλλον».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης
εστιάζει στην εφαρμογή σύγχρονης τεχνογνωσίας σε
περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
για την ανάπτυξη μεθοδολογιών με στόχο τη μελέτη του
θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, την ποσοτική
εκτίμηση θαλάσσιων φαινομένων σε διάφορες χωροχρονικές κλίμακες, την παρακολούθηση της ρύπανσης των
θαλασσίων υδάτων και την ανάπτυξη θεματικών χαρτών.
Επίσης, στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για
τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης συνεκτιμώντας δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως κοινωνικοοικονομικά,
περιβαλλοντικά, δορυφορικά, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρισή της.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.
gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
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την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
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.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 25 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθ. 11978/16/ΓΠ
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Οικοτόπων και Βιοποικιλότητας».
Η Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της υπ’
αριθ. 5ης/15-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη την από
06-06-2016 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (83
Α΄) και με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4405/2016 (129 Α΄).
2) Του άρθρου 9 παρ. 9γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012 (159Α΄).
3) Της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄).
4) Της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄).
5) Της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/
1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/
2004 (208 Α΄) και
6) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
7) Του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
8) Της υπ’ αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(2619/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης - ΑΠΕΛΛΑ.
9) Των υπ’ αριθ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 και
Φ.122.1/192/26335/Β2/24-02-2014 εγκυκλίων του Γ.Γ.
του ΥΠΑΙΘ.
10) Τις παρ. 8, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
4405/2016 (129 Α΄).
11) Την υπ’ αριθ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369/2016 (27 Α΄),
του Ν. 4386/2016 (83 Α΄) και του Ν. 4405/2016 (129 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την
πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση
Οικοτόπων και Βιοποικιλότητας».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
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Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4, 5 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη γραμματεία του τμήματος και θα είναι στη
διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
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.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 21 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Τεύχος Γ’ 947/04.10.2016

Αριθ. 11948/16/ΓΠ
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Παιδαγωγικού
Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών».
Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της υπ’ αριθ. 55ης/13-07-2016, λαμβάνοντας
υπόψη την από 20-05-2016 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (83
Α΄) και με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4405/2016 (129 Α΄).
2) Του άρθρου 9 παρ. 9γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012 (159Α΄).
3) Της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄).
4) Της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄).
5) Της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
6) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
7) Του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
8) Των άρθρων 4 και 5 του Π.δ. 92/2013 (Α΄ 131).
9) Της υπ’ αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(2619/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης - ΑΠΕΛΛΑ.
10) Των υπ’ αριθ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 και
Φ.122.1/192/26335/Β2/24-02-2014 εγκυκλίων του Γ.Γ.
του ΥΠΑΙΘ.
11) Της παρ. 8, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
4405/2016 (129 Α΄).
12) Την υπ’ αριθ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369/2016 (27 Α΄),
του Ν. 4386/2016 (83 Α΄) και του Ν. 4405/2016 (129 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την
πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική
των Μαθηματικών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Τεύχος Γ’ 947/04.10.2016
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Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4, 5 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη γραμματεία του τμήματος και θα είναι στη
διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
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.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 21 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Αριθ. 10983/16/ΓΠ
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία Ιστορία της Ιατρικής».
Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 12ης/
30-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη την από 09-05-2016
αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 77 της παρ. 3 του Ν. 4009/2011(195 Α΄).
2) Του άρθρου 77 της παρ. 4β του Ν. 4009/2011(195
Α΄) και του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013 (24 Α΄).
3) Του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και του άρθρου 18 παρ. 2
του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
4) Της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
5) Του άρθρου 9 παρ. 9γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012 (159 Α΄).
6) Της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄).
7) Της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄).
8) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄).
9) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
10) Του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η του Ν. 4009/2011.
11) Της υπ’ αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(2619/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης -ΑΠΕΛΛΑ.
12) Των υπ’ αριθ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 και
Φ.122.1/192/26335/Β2/24-02-2014 εγκυκλίων του Γ.Γ. του
ΥΠΑΙΘ, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη)
για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία - Ιστορία
της Ιατρικής».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4, 5 υποβάλλονται σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και
σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται
στη γραμματεία του τμήματος και θα είναι στη διάθεση
όλων των μελών της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης και
των αξιολογητών του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.
6. Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
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.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 6 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ι

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθ. Δ.Δ1.1/2600/Φ.006.3
Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ψυχολογία», στο Τμήμα Μουσικών
Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν
εισήγησης της Κοσμητείας της οικείας σχολής (3η /
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16-2-2016), ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του
Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (10η/7-5-2015), λαμβάνοντας υπόψη την από 4-52015 αίτηση εξέλιξης μόνιμου επίκουρου καθηγητή του
τμήματος και έλαβε υπόψη αίτηση εξέλιξης μόνιμου
επίκουρου καθηγητή του τμήματος και έλαβε υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 18, παρ. 3 και 4α του άρθρου
77 και την παρ. 22α του άρθρου 80, του Ν. 4009/2011
(195 Α΄).
2. Την παράγραφο 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 Α΄).
3. Την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄).
4. Την παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄).
5. Την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007
(ΦΕΚ 69 Α΄).
6. Το άρθρο 1 παρ. 1, 3, 4 και 7 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ
160 Α΄).
7. Την παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 και τα άρθρα 17, 18
και 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α).
8. Την υπ’ αριθ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18.9.2012
εγκύκλιο εφαρμογής του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012.
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
10. Την υπ’ αριθ. Δ.Δ1.1/1263/Φ.0004/8-4-2016 (ΦΕΚ
1126/20-4-2016) «Έγκριση τροποποιήσεων στην υπ’
αριθ. Δ.Δ1.1/2960/Φ.0004/4-8-2014 απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2234/8-9-2014 τ.Β΄)».
11. Την υπουργική απόφαση Φ.122.1/1137/145793/
Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/16-10-2013) «Ανάπτυξη και
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.» (ΑΠΕΛΛΑ), αποφάσισε την
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή
ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική
Ψυχολογία».
Το γνωστικό αντικείμενο της μουσικής ψυχολογίας
εξετάζει: α) Τις επιδράσεις του ήχου και της μουσικής
στον άνθρωπο σε διάφορα επίπεδα, όπως το σωματικό, το συναισθηματικό, το αντιληπτικό, το γνωστικό, το
πνευματικό και το κοινωνικό, β) Τους μηχανισμούς και
διαδικασίες δημιουργίας και πρόσληψης της μουσικής
από τον άνθρωπο ατομικά αλλά και σε διάφορα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια και γ) Την αναπτυξιακή και
εξελικτική διάσταση της αντίληψης, κατανόησης και εκμάθησης μουσικών συστημάτων και ιδιωμάτων και των
εφαρμογών τους στην τυπική και την άτυπη μουσική
εκπαίδευση.
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Τομείς όπως η βιοακουστική, η ακουστική οικολογία, η
νευροεπιστήμη της μουσικής και η κοινωνική ψυχολογία
της μουσικής προσεγγίζονται αποκλειστικά ή συμπληρωματικά από τη μουσική ψυχολογία. Στο ευρύτερο
αντικείμενο της μουσικής ψυχολογίας εντάσσεται και η
μουσικοθεραπεία, ως αυτόνομος εφαρμοσμένος τομέας
στον χώρο της Θεραπείας μέσω Τεχνών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών
μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) Την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης
αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι
σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή.
5. Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (εφόσον
πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) με την οποία οι
υποψήφιοι 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.
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Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο
έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη γραμματεία
του τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών
της Ε.Ε.Ε.Κ. και των αξιολογητών που συμμετέχουν στην
εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται
γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις
οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου
από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ.Α΄ 254).
8. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
9. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 14 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*03009470410160008*

