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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. 20217341 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθ-

μίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή-

ματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικο-

νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντι-

κείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις».  

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
από 25-10-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’αρ.  
16938/31-8-2021 αίτηση εξέλιξης μόνιμης Αναπληρώ-
τριας Καθηγήτριας κατά τις διατάξεις του τετάρτου άρ-
θρου του ν. 4405/2016 όπως ισχύουν, καθώς και με τις 
παρακάτω διατάξεις: 

1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιή-
θηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρ-
θρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019 

2) της παρ. 15ζ, του άρθρου 15 της παρ. 2 εδαφ. 1δ, του 
άρθρου 21 και την παρ. 9 του άρθρου 84 και την παρ. β του 
άρθρου 88 (Καταργούμενες διατάξεις επί των άρθρων 9 
και 10 του ν. 4009/2011) του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

3) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010,
4) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997, 
5) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132), 
6) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ 
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 

υπουργική απόφαση (Β΄ 225) - ΑΠΕΛΛΑ όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ.

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Επιχειρήσεις». 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ, οφεί-
λουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.
minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 3 της υπο στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ (Β’ 225) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπο στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας. 

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης 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. 
του 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. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα 

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

Οι πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ οφείλουν να υποβά-
λουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυ-
τήριο 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. 
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Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού. 

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. 

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στη υπηρεσία που θα προ-
βεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο (άρθρο 3 της υπο στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργική απόφαση - Β΄225) και δεν χρή-
ζουν επικαιροποίησης. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέα 19-250 και ΚΑΕ 0251). 

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικο-
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα 
Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210-4142300).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ   

 

 Αριθμ. 20217339  
Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθ-

μίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή-

ματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικο-

νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντι-

κείμενο «Οικονομικά Μαθηματικά».  

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
από 25-10-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

Οικονομικής Επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’αρ.  
16973/23-9-2021 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Αναπληρωτή 
Καθηγητή κατά τις διατάξεις του τετάρτου άρθρου του 
ν. 4405/2016 όπως ισχύουν, καθώς και με τις παρακάτω 
διατάξεις: 

1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιή-
θηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρ-
θρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019.

2) της παρ. 15ζ, του άρθρου 15 και της παρ.  2 εδαφ. ιδ,
του άρθρου 21, και την παρ. 9 του άρθρου 84 και την 
παρ. β του άρθρου 88 (Καταργούμενες διατάξεις επί 
των άρθρων 9 και 10 του ν. 4009/2011) του ν. 4485/2017
(Α΄ 114),

3) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010, 
4) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997, 
5) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
6) της υπό στοιχεία. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 

υπουργική απόφαση (Β΄ 225) -ΑΠΕΛΛΑ όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ. 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Μα-
θηματικά». 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ, 
οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπο στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργική απόφαση 
του ΥΠΑΙΘ (Β’ 225) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπο στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας. 

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης 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. 
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
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βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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

Οι πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ οφείλουν να υποβά-
λουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυ-
τήριο 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 θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού. 

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. 

Οι γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στη υπηρεσία που θα προ-
βεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού 

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο (άρθρο 3 της υπο στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργική απόφαση - Β΄225) και δεν χρή-
ζουν επικαιροποίησης. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικο-
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα 
Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210-4142300).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

Αριθμ. 20217340  
    Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθ-

μίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή-

ματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικο-

νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντι-

κείμενο «Οικονομική της Υγείας και Πληροφορι-

ακά Συστήματα».  

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
από 25-10-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’ αρ. 
16937/27-8-2021 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Αναπληρωτή 
Καθηγητή κατά τις διατάξεις του τετάρτου άρθρου του 
ν. 4405/2016 όπως ισχύουν, καθώς και με τις παρακάτω 
διατάξεις: 

1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιή-
θηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017, 
του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρ-
θρου 32 του ν. 4589/2019 καθώς του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019 

2) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, και την παρ. 2 εδαφ. ιδ,
του άρθρου 21, και την παρ. 9 του άρθρου 84 και την 
παρ. β του άρθρθου 88 (Καταργούμενες διατάξεις επί 
των άρθρων 9 και 10 του ν. 4009/2011) του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

3) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010,
4) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997, 
5) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
6) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ. 
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 

υπουργική απόφαση (Β΄ 225) -ΑΠΕΛΛΑ όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ.

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθ-

μίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Υγείας 
και Πληροφοριακά Συστήματα». 
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Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής στην προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ, 
οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr) με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπο στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργική απόφαση 
του ΥΠΑΙΘ (Β’ 225) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπο στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας. 

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για εκλογή στην προκηρυχθείσα θέση, υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης 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. 
του 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. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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

Οι πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ οφείλουν να υποβά-
λουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυ-
τήριο 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 θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους 
υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού. 

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. 

Οι γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ-
λονται από τους υποψηφίους στη υπηρεσία που θα προ-
βεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού 

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο (άρθρο 3 της υπο στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργική απόφαση - Β΄225) και δεν χρή-
ζουν επικαιροποίησης. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητι-
κών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμία 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης, 

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

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικο-
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα 
Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210-4142300).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Αριθμ. 16156 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσι-
κών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώ-
της βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μουσι-
κή Ακουστική με έμφαση στην Ψυχοακουστική 
και στην Επεξεργασία Σήματος».

    Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (συνεδρίαση υπ’αρ. 
536/17-9-21) επί της από 6-9-2021 αίτησης εξέλιξης ανα-
πληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με 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 περίπτωσης α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν.4405/2016 (Α΄129)], 
της περίπτωσης β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 9 τουν. 4521/2018 (Α΄ 38)] και της περίπτωσης γ’ 
[όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του 
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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 το άρθρο 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 ερμηνευτικής εγκυκλίου υπό στοιχεία Φ.122.1/

88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(225 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμό-
τητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετι-
κά 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 υπη-
ρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρ-
τισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερι-
κών μελών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2657),

9) της υπ’ αρ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) δια-
πιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη).

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

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

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική 
Ακουστική με έμφαση στην Ψυχοακουστική και στην 
Επεξεργασία Σήματος».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ακουστική με 

έμφαση στην Ψυχοακουστική και στην Επεξεργασία 
Σήματος» αποτελεί ένα διευρυμένο διεπιστημονικό 
πεδίο της σύγχρονης Συστηματικής Μουσικολογίας, το 
οποίο ασχολείται με τη μελέτη φαινομένων της Μουσι-
κής Ακουστικής εφαρμόζοντας μεθόδους έρευνας της 
Ψυχοακουστικής και της Επεξεργασίας Σήματος.

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

φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 αρ-
μόδια υπηρεσία πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης 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.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21886 Τεύχος Γ’ 3185/27.12.2021

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, 19 Οκτωβρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

    Αριθμ. 14634 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτι-

κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διε-

θνείς Σχέσεις: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση υπ’αρ. 
199/07-09-2021), επί της από 31-08-2021 αίτησης εξέλι-
ξης αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με 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 περίπτωσης α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν.4405/2016 (Α΄129)], 
της περίπτωσης β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)] και της περίπτωσης γ’ 
[όπως τροποποιήθηκε 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 ερμηνευτικής εγκυκλίου υπό στοιχεία Φ.122.1/

88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία  Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(225 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμό-
τητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετι-
κά 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 υπη-
ρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρ-
τισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερι-
κών μελών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2657),

9) της υπ’ αρ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) δια-
πιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη).

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις: 
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις: Διεθνής και 

Ευρωπαϊκή Πολιτική» καλύπτει την επιστημονική μελέτη 
και ανάλυση της διεθνούς πολιτικής σήμερα τόσο σε 
θεωρητικό επίπεδο-από την οπτική των διεθνών σχέσε-
ων-όσο και ουσιαστικά, σε επίπεδο συμπεριφοράς των 
διεθνών δρώντων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται θε-
ματικές όπως οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη 
διεθνή σκηνή, ο ρόλος των περιφερειακών οργανισμών 
και των διακρατικών φαινομένων στις διεθνείς σχέσεις 
και οι συνέπειες της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στις 
σχέσεις μέσα και ανάμεσα στα κράτη και τους διεθνείς 
οργανισμούς. Παράλληλα το γνωστικό αντικείμενο εξε-
τάζει την ιστορική εξέλιξη της διεθνούς συμπεριφοράς 
των κρατών και άλλων διεθνών δρώντων, την γεωπολι-
τική διάσταση της συμπεριφοράς αυτής και τις αλλαγές 
που προκύπτουν από τη διαμόρφωση ενός νέου πολυ-
πολικού συστήματος. Στο γνωστικό αντικείμενο περι-
λαμβάνεται ιδιαίτερα η μελέτη του αυξανόμενου ρόλου 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης στη διεθνή σκηνή και οι 
επιπτώσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου λήψης αποφάσεων 
στη διεθνή πολιτική των κρατών μελών της Ε.Ε. Επιπλέον 
το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τον ρόλο των νέων 
περιφερειακών οργανισμών πολιτικής ή οικονομικής 
ενοποίησης και τη συγκριτική τους ανάλυση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο πληρο-
φοριακό σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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-
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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 αρ-
μόδια υπηρεσία πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης 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, 14 Οκτωβρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 

Αριθμ. 16168 
   Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστή-

μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή κα-

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητικές κα-

κώσεις - Λειτουργική ανατομία των κακώσεων 

και πρόληψη».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη (συνεδρίαση υπ’αρ. 611/10-9-2021) 
επί της από 23-8-2021 αίτησης εξέλιξης επίκουρου κα-
θηγητή με θητεία και σύμφωνα με 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 περίπτωσης α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν.4405/2016 (Α΄129)], 
της περίπτωσης β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)] και της περίπτωσης γ’ 
[όπως τροποποιήθηκε 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 ερμηνευτικής εγκυκλίου υπό στοιχεία Φ.122.1/

88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(Β΄ 225) υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμό-
τητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετι-
κά 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 υπη-
ρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρ-
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τισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερι-
κών μελών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2657),

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) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή κα-

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητικές κακώσεις - 
Λειτουργική ανατομία των κακώσεων και πρόληψη».

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

περιλαμβάνει τη διδασκαλία και ανάλυση των οξειών 
αλλά και των χρόνιων από υπέρχρηση αθλητικών κα-
κώσεων και παθήσεων, που αφορούν το μυοσκελετικό 
σύστημα (κορμό, άνω και κάτω άκρα) και τις κρανιο-
εγκεφαλικές κακώσεις σε παιδιά και ενήλικες. Γίνεται 
αναφορά στην λειτουργική ανατομία των κακώσεων, 
στην αρχική εκτίμησή τους ειδικά μέσω του μηχανισμού 
κάκωσης, στην παροχή α βοηθειών στην πρόληψη των 
αθλητικών κακώσεων μέσω της μυϊκής ανάπτυξης και 
της ατομικής βελτίωσης, και φυσικά στην θεραπευτική 
εφαρμογή της άσκησης τόσο για πρόληψη όσο και στην 
αποκατάσταση. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο επιδιώκει 
να καταστήσει τον καθηγητή φυσικής αγωγής ικανό στην 
αναγνώριση, εκτίμηση και την πρόληψη κακώσεων, αλλά 
και να κατανοήσει τις βασικές αρχές αποκατάστασης 
αυτών κατά την άμεσα μετατραυματική και μετεγχειρη-
τική περίοδο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο πληρο-
φοριακό σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 αρ-
μόδια υπηρεσία πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης 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, 19 Οκτωβρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ    
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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