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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO 

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

   Αριθμ. 38874/18.4.2022 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήμα-

τος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Χερσαία 

Οικολογία».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 28.12.2021) περί κατανομής 61 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 15.2.2022 εισήγη-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών, σύμφωνα με:

1) την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρ-
θρου 21 και την παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

2) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει 
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και το 
άρθρο 9 του ν. 4521/2018,

3) το Κεφάλαιο Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

4) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και το 
π.δ. 85/2013 (Α΄ 124),

5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
(Β΄ 2657) όμοιας,

6) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),

7) την υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17-12-2021 υπουρ-
γική απόφαση περί κατανομής εξήντα ενός (61) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας, προκηρύσσει:

(ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης κα-
θηγητή, ως εξής:

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χερσαία 
Οικολογία».

Συνοπτική περιγραφή επιστημονικού πεδίου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Χερσαία Οικο-

λογία» αναφέρεται στη μελέτη της δομής, των λειτουρ-
γιών και της δυναμικής των χερσαίων οικοσυστημάτων. 
Περιλαμβάνει όλες τις οικοσυστημικές διεργασίες της 
χέρσου σε επίπεδο κοινοτήτων και τοπίου, αλλά και τις 
αλληλεπιδράσεις και τις μεταβολές που εμφανίζονται σε 
αυτές (π.χ. απώλεια / κατάτμηση ενδιαιτήματος, βιολογι-
κές εισβολές, επιδράσεις κλιματικής αλλαγής).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγρα-
φεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β΄ 225)υπουργική απόφαση, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6510 Τεύχος Γ’ 1430/17.06.2022

ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον ημερήσιο τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
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. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής,

καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν ανα-
γκαίο οι υποψήφιοι.

Οι πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο 
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο-
λυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως 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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό 
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 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 γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά 
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 62947 
Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεω-

λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Γεωλογίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
585/3.3.2022) και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 
Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 και την απόφαση της υπ’ αρ. 
3095/16.2.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά 
με την κατανομή εξήντα δύο (62) κενών θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. για 
έτος 2022, καθώς και τις διατάξεις:

1) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του 
άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129),

3) της περ. α΄ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129)], της 
περ. β΄ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38)] και της περ. γ΄ [όπως τροποποιήθη-
κε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), 
την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και 
την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)] της 
παρ. 1 του άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)] του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195),

4) 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),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31.1.2017 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότη-
σης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή 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 συστή-
ματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώ-
ων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) υπουργική απόφαση,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6511Τεύχος Γ’ 1430/17.06.2022

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3.7.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γε-
ωφυσική».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η Γεωφυσική είναι η επιστήμη που χρησιμοποιεί τους 

νόμους της Φυσικής για να μελετήσει την δομή της, αλλά 
και να εξηγήσει μία σειρά από φυσικά φαινόμενα που 
συμβαίνουν τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στην ατμό-
σφαιρα, τον εγγύς διαστημικό χώρο και το εσωτερικό και 
την ατμόσφαιρα ουρανίων σωμάτων.

Ως γενικός όρος, περιλαμβάνει τα τρία βασικά της 
αντικείμενα, που είναι η Φυσική εσωτερικού της Γης, η 
Σεισμολογία και η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική.

Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική αποτελεί τον ειδικό κλάδο, 
όπου με την χρήση οργάνων, καταγράφονται μετρήσεις 
που σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες γεωλογικών ή 
ανθρωπογενών υπόγειων δομών, με αποτέλεσμα την 
απεικόνιση της κατανομής των τελευταίων, και τελικά, 
την μελέτη της δομής του υπεδάφους.

Οι μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, που γε-
νικά διακρίνονται στις σεισμικές, μαγνητικές, βαρυτι-
κές, ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές και ραδιομετρικές, 
αξιοποιούνται, πέραν από την μελέτη της δομής του 
υπεδάφους, στον εντοπισμό συγκεκριμένων δομών και 
στόχων που έχουν ιδιαίτερη αξία, οικονομική ή άλλη, για 
τον άνθρωπο. Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική περιέχει εγγε-
νώς τη συλλογή ενόργανων παρατηρήσεων φυσικών ή 
τεχνητών πεδίων, με σκοπό τη διάγνωση ανώμαλων συ-
μπεριφορών, οι οποίες σχετίζονται με διαφοροποιήσεις 
φυσικών ιδιοτήτων στο εσωτερικό της Γης. Οι τελευταίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη διαφόρων 
προβλημάτων (π.χ. περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, με-
ταλλευτικών κ.τ.λ.). Όμως, πρέπει να υποστούν, κατά πε-
ρίπτωση, επεξεργασία με εξειδικευμένους αλγορίθμους 
καθώς και να ερμηνευτούν. Για το λόγο αυτό, η έρευνα 
σχετικά με τους αλγορίθμους επεξεργασίας / ερμηνείας 
γεωφυσικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο τμήμα της 
Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Συνηθέστερα αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Γεω-
φυσικής αποτελούν, ο εντοπισμός και η προστασία του 
υπόγειου νερού, ο εντοπισμός υπόγειων ενεργειακών 
αποθεμάτων και ορυκτών πρώτων υλών, η συμβολή 
στην γεωτεχνική έρευνα, η συμβολή στην περιβαλλο-
ντική έρευνα συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών δια-
χρονικής παρακολούθησης των γεωφυσικών ιδιοτήτων, 
και τέλος, ο εντοπισμός και χαρτογράφηση θαμμένων 
αρχαιολογικών δομών, αλλά και η διασκόπηση του εσω-
τερικού δομών (κτιρίων, υποδομών κ.α.) με μεθόδους 
Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής.

Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική συνιστά μια αναγνωρι-
σμένη επαγγελματική ειδικότητα.»

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 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

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

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

Αριθμ. 62936 
    Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γε-
ωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγη-
τή με γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία 
Υδρογονανθράκων».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Γεωλογίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
586/11.3.2022,) και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 
Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 και την απόφαση της υπ’ αρ. 
3095/16.2.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά 
με την κατανομή εξήντα δύο (62) κενών θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. για 
έτος 2022, καθώς και τις διατάξεις:

1) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του 
άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129),

3) της περ. α΄ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129)], της 
περ. β΄ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38)] και της περ. γ΄ [όπως τροποποιήθη-
κε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), 
την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και 
την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)] της 
παρ. 1 του άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)] του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195),

4) 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),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31.1.2017 
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» (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) υπουργική 
απόφαση,

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3.7.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣ-

ΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία 
Υδρογονανθράκων».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης 

αφορά στην εφαρμογή θεμελιωδών αρχών και τεχνικών 
της Γεωλογίας στη μελέτη της γένεσης, της μετανάστευ-
σης και της παγίδευσης υδρογονανθράκων (φυσικού 
αερίου και πετρελαίου), στον υπολογισμό των αποθε-
μάτων τους (γεωλογικών και απολήψιμων), σε θέματα 
παραγωγής φυσικού αερίου και/ή πετρελαίου, καθώς 
και στην υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου και διο-
ξειδίου του άνθρακα.

Κατά το στάδιο της έρευνας των υδρογονανθράκων, 
το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης αφο-
ρά στην εφαρμογή του συνόλου των τεχνικών και των 
μεθόδων της πετρελαϊκής γεωλογίας, της οργανικής 
γεωχημείας, των διαδικασιών όρυξης και αξιολόγησης 
βαθέων ερευνητικών γεωτρήσεων καθώς και στις πετρο-
φυσικές ιδιότητες και τις τεχνικές μοντελοποίησης των 
ταμιευτήρων με γνώση εξειδικευμένων λογισμικών της 
πετρελαϊκής βιομηχανίας. Εστιάζει επίσης στις διαδικασί-
ες ανάπτυξης των κοιτασμάτων καθώς και στη γεωλογία 
παραγωγής των υδρογονανθράκων.
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Επιπρόσθετα, πεδίο έρευνας της υπό πλήρωση θέσης, 
αποτελεί και η αξιολόγηση γεωλογικών δομών για την 
υπόγεια αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, για την 
υπόγεια αποθήκευση των ρύπων υδρογόνου το οποίο θα 
παράγεται από ορυκτά καύσιμα ή αλλιώς «μπλε υδρογό-
νου» (fossil - based hydrogen with carbon capture and 
storage, CCS), καθώς και για την υπόγεια αποθήκευση 
φυσικού αερίου. Η απομάκρυνση του διοξειδίου του 
άνθρακα από την ατμόσφαιρα με αποθήκευση του σε 
υπόγειους σχηματισμούς, θεωρείται σήμερα ως η πλέον 
πρακτική και κατάλληλη επιλογή, με τους πλέον πιθα-
νούς γεωλογικούς σχηματισμούς για την υπόγεια απο-
θήκευση να θεωρούνται τα εξοφθληθέντα κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το υπόψη γνωστικό πεδίο θέλει επίσης να καλύψει και 
το πεδίο της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και 
προσεγγίσεων σχετικών με την παραγωγή υδρογοναν-
θράκων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους από 
δύσκολα γεωλογικά περιβάλλοντα, όπως ταμιευτήρες 
υδρογονανθράκων υψηλής πίεσης σε μεγάλα βάθη, ευ-
αίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, ταμιευτήρες χαμηλής 
διαπερατότητας, όπως αυτοί που φιλοξενούν φυσικό αέ-
ριο και πετρέλαιο σχιστών, ή ανάκτηση φυσικού αερίου 
από υδρίτες μεθανίου».

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 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

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

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-

νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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

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

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

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

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

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

Αριθμ. 63977 
    Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Ιστορική Μουσικολογία: Ιστορία και πράξη της 

φωνητικής μουσικής, 18ος - 20ος αιώνας».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
546/18.3.2022) και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του 
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Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 
Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 και την απόφαση της υπ’ αρ. 
3095/16.2.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά 
με την κατανομή εξήντα δύο (62) κενών θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και τις διατάξεις:

1) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του 
άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129),

3) της περ. α΄ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129)], της 
περ. β΄ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38)] και της περ. γ΄ [όπως τροποποιήθη-
κε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), 
την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και 
την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)] της 
παρ. 1 του άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)] του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195),

4) 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),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31.1.2017 
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» (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) υπουργική 
απόφαση,

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3.7.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσι-
κολογία: Ιστορία και πράξη της φωνητικής μουσικής, 
18ος - 20ος αιώνας».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο αφορά τον 

συνδυασμό της επιστημονικής έρευνας και της μουσι-
κής πράξης, οι οποίες εδράζονται στα πεδία της ιστο-
ρικής μουσικολογίας και της ερμηνείας της φωνητικής 
μουσικής αντίστοιχα, περιλαμβάνοντας τους τομείς της 
όπερας, του μουσικού θεάτρου (παλαιότερου και νεό-
τερου, δημοφιλούς και πειραματικού) και γενικότερα 
των αναπαραστατικών τεχνών που σχετίζονται άμεσα 
με τη μουσική. Στα ζητούμενα του γνωστικού αντικειμέ-
νου περιλαμβάνονται αφενός η μουσική ερμηνεία των 
φωνητικών ειδών και έργων ρεπερτορίου του 18ου - 
20ού αιώνα και αφετέρου οι επιστημονικές μεθοδολο-
γίες έρευνας και διδασκαλίας της φωνητικής μουσικής, 
συνδυάζοντας τόσο την ιστορική μελέτη των έργων του 
μουσικού θεάτρου, της όπερας και των συναφών ειδών, 
όσο και τη διασύνδεση θεωρίας και πράξης της φωνητι-
κής μουσικής. Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο θα 
προσφέρει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα σε 
μουσικολόγους, ερμηνευτές και παιδαγωγούς φωνητικής 
μουσικής, ενώ θα συνεισφέρει στη διδασκαλία κύριων 
υποχρεωτικών μαθημάτων και εξειδικευμένων μαθη-
μάτων επιλογής της Ιστορικής Μουσικολογίας, τόσο 
θεωρητικού όσο και εφαρμοσμένου προσανατολισμού.

Συνεπώς, η/ο υποψήφια/ιος θα πρέπει: α) να διαθέτει 
μια αμιγώς μουσικολογική ακαδημαϊκή κατάρτιση (δι-
δακτορική διατριβή και επιστημονικές δημοσιεύσεις), 
ώστε να καλύψει επαρκώς σε ερευνητικό και διδακτικό 
επίπεδο γενικούς και ειδικούς τομείς της μουσικής ιστο-
ριογραφίας (τόσο του δυτικοευρωπαϊκού όσο και του 
νεοελληνικού χώρου), και β) να ανταποκρίνεται στον 
επιδιωκόμενο συνδυασμό ιστορίας και πράξης, έχο-
ντας πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην ερμηνεία 
του φωνητικού ρεπερτορίου (όπερα, τραγούδι, Lied, 
ορατόριο, πειραματικό μουσικό θέατρο) στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.

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 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
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3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

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

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

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

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

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

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. 

Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμό-
διας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει 
ο υποψήφιος.

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

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

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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) προσαυξά-
νεται 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

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

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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