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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.Π.: 7860
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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 24/15.09.2016/2.1, αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (αρ. συν. 30/25.05.2016)
και
την υπ’ αρ. 2382/11.05.2016 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. 1268/82 (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 ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 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 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ)
και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11) την υπ’ αρ. 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: 7 Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3)
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».
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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 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
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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, 27.09.2016
Ο Πρύτανης

Στέφανος Α. Γκρίτζαλης
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