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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 7648
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής,
Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία».
O Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
μετά από τις εισηγήσεις της Κοσμητείας της Σχολής
Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 11η/
4-10-2016) και της συνέλευσης του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (συνεδρίες 358η/14-6-2016 και 359η/22-6-2016) και έχοντας
υπόψη:
1. Το άρθρο τέταρτο του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄).
2. Το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως
ισχύει με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4405/2016 (129 Α΄).
3. Τα άρθρα 8 παρ. 18 εδ. η, 9 παρ. 9γ του Ν. 4009/2011,
όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 3 παρ 7 του
Ν. 4076/2012 (159 Α΄).
4. Το άρθρο 10 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει
με το Ν. 4076/2012 (159 Α΄).
5. Το άρθρο 16 παρ 1 του Ν. 4009/2011.
6. Το άρθρο 14 παρ 1 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28
του Ν. 2083/1992 (159 Α΄).
7. Το άρθρο 14 παρ. 5α του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄).
8. Το άρθρο 6 κεφ. Α, παρ. 2 του Ν. 2083/1992 (159 Α΄)
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του
Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄).
9. Το Προεδρικό διάταγμα 134/1999 (ΦΕΚ 132 Α΄).
10. Την με αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369
(Α΄ 83) και του Ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

Αρ. Φύλλου 1178

11. Την Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 κοινή
υπουργική απόφαση «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών καθώς
και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών» (ΦΕΚ 2619 Β΄).
12. Την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016
απόφαση της Αναπλ. Υπουργού με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού / μελών ΔΕΠ - ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
και την ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017».
13. Την με ημερομηνία 22-4-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά
με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού / μελών ΔΕΠ - ΕΠ το ακαδημαϊκό έτος 20162017, αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας θέσης, ως εξής:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Τμήμα: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής
Μηχανικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
1. Να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(http://apella.minedu.gov.gr), μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον
ημερήσιο τύπο.
2. Nα υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (τηλ.
210-5294122) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του
εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον
ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά:
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1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το 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 2, 3, 4 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 εισηγητικής επιτροπής που συμμετέχουν στην εν
λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και
(β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών στην υπηρεσία πριν την 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 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 δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 2017
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

Τεύχος Γ’ 1178/22.11.2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 2018
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών αριθμ. συνεδ. 126/29-6-2016 και της συνέλευσης
του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (αριθμ. συν.
286/27-6-2016) λαμβάνοντας υπόψη την από 16-6-2016
(Α.Π.1493/22-6-2016) αίτηση εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 8 παρ. 18(η), του άρθρου 9 παρ. 9(γ)
καθώς και του άρθρου 10 παρ. 6(ζ) του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2) της παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 και της παρ. 4 του
άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/Α΄/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4) της παρ. 1 και 3 του άρθρου 17 και των παρ. 1,2
και 5 του άρθρου 18 σε συνδυασμό με την παρ. 7 του
άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
5) της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/2011, τ.Α΄),
6) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007
(ΦΕΚ 69/2007, τ.Α΄),
7) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/Α΄/1982), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ.
3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α΄/1997),
8) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
9) της περιπ. III, παραγ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α΄/2004),
10) της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997,
11) του Π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ.Α΄),
12) του Π.δ. 105/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/Α΄/2013) (άρθρο 4,
Ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων),
13) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/
350/141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένης στο
ορθό στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012
του Υπουργείου Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
14) του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016,
15) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ
129/13-7-2016)
16) της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.122.
1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/2013, τ.Β΄),
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της εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013
και του εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ.122.1/192/26335/Β2/
24-2-2014,
17) της ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθμ. Φ.122/1/88/
119483/Ζ2/20-7-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών» του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http: //apella.
minedu.gov.gr) με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν
με την αίτηση:
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. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον σε συνοπτική μορφή στην αγγλική
γλώσσα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται μετά την εκλογή γνωματεύσεις α) παθολόγου
ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου
είτε ιδιωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του
Ν. 4210/2013.
• 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 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
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λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή
εξατάξιου Γυμνασίου, ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας
Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το
οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (έγγραφα με αριθμ. πρωτ.
Φ11/63518/Ζ2/14-4-2016 και με αριθμ. πρωτ. Φ1176335/
Ζ2/20-4-2016).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 13 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 7862
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εγκληματολογία με έμφαση στη Νεότητα και
στον Ελεύθερο Χρόνο».
Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό
24/15-9-2016/2.2, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση
της συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (αριθμ.
συν. 30/25-5-2016) και την υπ’ αριθμ. 2381/11-5-2016
αίτηση εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος
Κοινωνιολογίας, 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. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄)
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004
(208 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 αριθμ. πρωτ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (2619 Β΄) και των
σχετικών εγκυκλίων με αριθμ. πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/
20-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
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Β2/24-2-2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11) την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016
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: 7 Α0Λ4653ΠΣ2Ι3), αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εγκληματολογία με έμφαση στη Νεότητα και στον Ελεύθερο Χρόνο»
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό έργο επικεντρώνεται στον τομέα της
εγκληματολογικής μελέτης και έρευνας της νεότητας και
του ελεύθερου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, το έργο των
υποψηφίων αφορά σε θέματα θεωρητικών και ερευνητικών μοντέλων εγκληματολογικής ανάλυσης της νεότητας και των τρόπων διάθεσης των δραστηριοτήτων
του ελεύθερου χρόνου στη σύγχρονη κοινωνία, επιδιώκοντας τη κατανόηση και λειτουργική χρήση εννοιών
και μεθοδολογικών εργαλείων της κοινωνικής επιστήμης
σε σχέση με ζητήματα όπως νεανική συμπεριφορά και
νεανικές δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και του
αθλητισμού.
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.
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.

Τεύχος Γ’ 1178/22.11.2016

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, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Αριθμ. 7860
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στη Συλλογική
Δράση και τα Κοινωνικά Κινήματα».
Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό
24/15-9-2016/2.1, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση
της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (αριθμ.
συν. 30/25-5-2016) και την υπ’ αριθμ. 2382/11-5-2016
αίτηση εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος
Κοινωνιολογίας, 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΄),
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5) του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011
(195 Α΄),
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄)
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004
(208 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 αριθμ. πρωτ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (2619 Β΄) και των
σχετικών εγκυκλίων με αριθμ. πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/
20-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24-2-2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11) την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016
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: 7 Α0Λ4653ΠΣ2Ι3), αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στη Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά
Κινήματα».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση
στη Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήματα» αφορά στην κοινωνιολογική ανάλυση μορφών συλλογικής
δράσης στη σύγχρονη κοινωνία και ειδικότερα την ανάλυση της συλλογικής δράσης των κοινωνικών κινημάτων.
Μελετά τις σύγχρονες μορφές συλλογικής δράσης που
συναρτώνται με φαινόμενα όπως η παγκοσμιοποίηση,
ο μετασχηματισμός της εργασίας, ο πολιτισμικός κερματισμός και η κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή της
ατομικής ταυτότητας στη μεταβιομηχανική κοινωνία,
στο μέτρο που αυτά διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις
για τη συγκρότηση και ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων. Με δεδομένο ότι οι δυναμικές μορφές
συλλογικής δράσης διαμορφώνουν πλαίσια βιωματικού
αναπροσδιορισμού του γνωστικού και διαπροσωπικού πλαισίου της κοινωνικής ζωής το περιγραφόμενο
γνωστικό αντικείμενο προσεγγίζει μεταξύ των άλλων,
τα κοινωνικά κινήματα αφενός ως δυναμικές μορφές
συλλογικής δράσης με σύνθετες και συχνά αντιφατικές
εκδηλώσεις και διεκδικήσεις, αφετέρου ως χώρους συγκρότησης συλλογικών ταυτοτήτων που υπερασπίζονται
δικαιώματα ατομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά.
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 δη-
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μοσίευσης 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, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. 7630
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ».
Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, στην 31η συνεδρίασή της στις 9-9-2016,
λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση εξέλιξης μόνιμου επίκουρου καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 70 παρ. 1 περ. 1γ) του Ν. 4386/2016
όπως ισχύει με την παρ. 1 περ. 1γ) του τετάρτου άρθρου
του Ν. 4405/2016,
2) του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 70, παρ. 1 και παρ.
3 του Ν. 4386/2016 και με τις διατάξεις του τετάρτου
άρθρου του Ν. 4405/2016, καθώς και οι διατάξεις του
άρθρου 80, παρ. 22α του Ν. 4009/2011,
3) του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η’ του Ν. 4009/2011,
4) του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010,
5) του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 2517/1997,
6) του Π.δ. 134/1999 (132/τ.Α΄),
7) του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87/τ.Α΄) όπως
ισχύει,
8) της αριθμ. Φ.122.1/350/141732/Β2/9-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ,
9) της αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/16-10-2013) ΑΠΕΛΛΑ,
10) των αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 και Φ.122.
1/192/26335/Β2/24-2-2014 εγκυκλίων του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ,
11) της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ, αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ως εξής:
Μία (1) θέση Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς
Σχέσεις με έμφαση στα Βαλκάνια».
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 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.
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4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 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.
5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
• 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.
Τρίπολη, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Αριθμ. 8331
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με
θητεία με γνωστικό αντικείμενο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ».
Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στην 1η συνεδρίασή της στις
29-9-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις:
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1) του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 70, παρ. 1 και παρ.
2 του Ν. 4386/2016 και με τις διατάξεις του τετάρτου
άρθρου του Ν. 4405/2016, καθώς και οι διατάξεις του
άρθρου 80, παρ. 22α του Ν. 4009/2011,
2) του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η’ του Ν. 4009/2011,
3) του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010,
4) του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 2517/1997,
5) του Π.δ. 134/1999 (132/τ.Α΄),
6) του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87/τ.Α΄) όπως
ισχύει,
7) της αριθμ. Φ.122.1/350/141732/Β2/9-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ,
8) της αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/16-10-2013) ΑΠΕΛΛΑ,
9) των αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 και Φ.122.
1/192/26335/Β2/24-2-2014 εγκυκλίων του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ,
10) της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,
11) του υπ’ αριθμ. Φ.11/63518/Ζ2/14-4-2016 εγγράφου
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Προκηρύξεις κενών θέσεων
για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ- ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
και την ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017» και
την υπ’ αριθμ. 14/10-5-2015 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την κατανομή αυτών
των θέσεων, αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) κενής θέσης επίκουρου καθηγητή με θητεία ως
εξής:
Μία (1) θέση καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής
στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική».
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 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.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 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
N. 4009/2011.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
• 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 τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 5 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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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

*03011782211160008*

