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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 1245
8 Δεκεμβρίου 2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 1516 003563
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Τουρ−
κικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Ισλαμική Γραμματεία: Θεσμοί και
Πολιτισμός».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (συν.
8−9−2015) και της Συνέλευσης του Τμήματος Τουρκι−
κών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (συν.
31−7−2015), λαμβάνοντας υπόψη την από 13−7−2015 αίτηση
εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα με:
1) τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθμή−
θηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και
10 παρ. 6(ζ) καθώς και τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 77
του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 του
Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και τα άρθρα 34 και 50 του Ν. 4115/
2013 (24 Α΄),
2) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
3) την παρ. 5α του άρθ. 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθ.
4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
4) την παρ. 1 του άρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
5) την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
6) την περιπτ. ¡ii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/
1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/
2004 (208 Α΄),
7) το Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
9) και την Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (2619/Β΄) καθώς και τις από 20/12/13 και
24/2/2014 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευμάτων προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη)
την πλήρωση (1) μιας θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙ−
ΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ −
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ισλαμική Γραμμα−
τεία: Θεσμοί και Πολιτισμός».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
«Το γνωστικό αντικείμενο «Ισλαμική Γραμματεία: Θε−
σμοί και Πολιτισμός» αναφέρεται:
Α) στη μελέτη των ισλαμικών θεολογικών κειμενικών
πηγών του Ισλάμ με τον «πολιτισμό» οριζόμενο ως εξής:
1) ως το «συνολικό σώμα των υλικών τέχνεργων (ερ−
γαλείων, όπλων, κατοικιών, χώρων εργασίας, λατρείας,
διακυβέρνησης, αναψυχής, έργων τέχνης κτλ), των συνο−
λικών πνευματικών και θρησκευτικών «δημιουργημάτων»
(συστημάτων, συμβόλων, ιδεών κτλ) και των διακεκριμέ−
νων μορφών συμπεριφοράς (θεσμών, ομαδοποιήσεων,
τελετουργικών, τρόπων οργάνωσης κτλ) που δημιουρ−
γήθηκαν από έναν λαό(...)» και
2) «Με την ευρεία του έννοια ο πολιτισμός αντιπροσω−
πεύει σήμερα το σύνολο των διαφοροποιούν στοιχείων,
πνευματικών και υλικών, διανοητικών και συναισθημα−
τικών που χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ή μία κοινωνική
ομάδα. Συμπεριλαμβάνει, εκτός των γραμμάτων και των
τεχνών, τον τρόπο ζωής, τα βασικά δικαιώματα του
ανθρώπου, το σύστημα αξιών, τις παραδόσεις και τα
δόγματα. [...]. Με τη στενή του έννοια εννοεί κυρίως το
σύνολο των αξιών καθώς και τις γνωστικές και αισθητι−
κές συνήθειες μίας κοινότητας και υπό αυτό το πρίσμα
περιλαμβάνει την πολιτιστική κληρονομιά, τις τέχνες,
τη λογοτεχνία και τα κινήματα σκέψης».
Β) στη μελέτη και τη διδασκαλία της παραγωγής των
ιδεών στον χώρο της Όμμα των Πιστών του Ισλάμ,
Γ) στη μελέτη και τη διδασκαλία των έμφυλων κοινω−
νικών σχέσεων στις ισλαμικές κοινωνίες,
Δ) στη μελέτη και τη διδασκαλία των δομών και χαρα−
κτηριστικών της κοινωνίας και των κοινωνικών, εθνικών/
εθνοτικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών ομάδων και
μειονοτήτων στον χώρο της Όμμα,
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Ε) στη μελέτη και τη διδασκαλία των δομών, χαρακτη−
ριστικών, της ιδεολογίας και των όψεων του ισλαμικού
κινήματος (δηλ. κοινωνικού, πολιτικού, πολιτιστικού) στη
σύγχρονη Τουρκία,
ΣΤ) στη μελέτη και τη διδασκαλία των κοινωνικών
και πολιτικών κινημάτων και της κοινωνικοπολιτικής
σκέψης και νομικής δικαιοπραξίας στον χώρο της Όμμα
των Πιστών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
(διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά−
φου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον Ημερήσιο Τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
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. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• 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
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 διο−
ρισμού.
• 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.
Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθμ. 57951
Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχο−
λής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανε−
πιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Προ−
γραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό
(web)».
Ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μετά
από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Ψηφιακής
Τεχνολογίας (αρ. συν. 6/30.09.2015) και της Συνέλευσης
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (αρ. συν.
32/30.09.2015), λαμβάνοντας υπόψη την από 14.09.2015
αίτηση εξέλιξης Λέκτορα με θητεία και σύμφωνα με
τις διατάξεις:
1) της παρ. 18η του άρθρου 8 και της παρ. 6ζ του άρ−
θρου 10 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), καθώς και της παρ. 9γ
του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 όπως αυτή αναριθμήθηκε
με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄),
2) της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 77, της παρ. 1
του άρθρου 17, των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 18 και
της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3) της παρ. 5β του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5β του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και τροποποιήθηκε τελικώς
με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (24 Α΄),
4) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/
1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
5) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
6) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
7) του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 (50 Α΄),
8) της υπ’ αριθ. 154/10.05.2012 (1759 Β΄) απόφασης της
Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου «Διαδικα−
σίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το άρθρο 77, παρ. 3
του Ν. 4009/2011»,
9) της υπ’ αριθ. Φ.122.1/350/141732/Β2/09.12.2011, ερμη−
νευτικής εγκυκλίου ανακοινοποιημένης στο ορθό στις
20.12.2011 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων με θέμα «Ερμηνεία διατάξεων του
Ν. 4009/20011»,
10) της υπ’ αριθ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18.09.2012
εγκυκλίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εγκύκλιος εφαρ−
μογής του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 4076/2012»,
11) της υπ’ αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/09−10−2013 (2619 Β΄)
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ανάπτυξη και
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθη−
γητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
12) της υπ’ αριθ. Φ.11/196295/Ε5/20.12.2013 εγκυκλίου
με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του πλη−
ροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ» και της υπ’ αριθ.
Φ.122.1/192/26335/Β2/24−02−2014 εγκυκλίου με θέμα «Προ−
κηρύξεις εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών (Επίκουρου
Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή α΄
βαθμίδας)» του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
13) του Π.δ. 125/2006 (137 Α΄) και του Π.δ. 77/2013 (119 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την
πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Μια (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνω−
στικό αντικείμενο «Τεχνικές Προγραμματισμού Συστη−
μάτων στον Παγκόσμιο Ιστό (web)».
Περιλαμβάνει θεματικές περιοχές όπως υπηρεσιο−
στρεφείς αρχιτεκτονικές και υπηρεσίες Παγκόσμιου
Ιστού, εξαγωγή και μοντελοποίηση δεδομένων από τον
Παγκόσμιο Ιστό και γλώσσες προγραμματισμού και μη−
χανική λογισμικού Παγκοσμίου Ιστού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο−
ψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιό−
τητα τους με όλα τα κάτωθι αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr). Η προθεσμία για την υπο−
βολή υποψηφιοτήτων ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο−
σίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
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 την αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου.
6. Εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, υπεύ−
θυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδο−
ση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων
δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα
διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού 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.
− Οι γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου, είτε ιδιωτών, θα
προσκομίζονται από τους υποψήφιους κατόπιν παραπε−
μπτικού εγγράφου της υπηρεσίας που θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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− 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
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 διο−
ρισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. 2004
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστι−
κό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευ−
ματικός Βίος των Σλαβικών Λαών».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της αριθ.
01/24−09−2015, λαμβάνοντας υπόψη την από 11−09−2015
αίτηση εξέλιξης μόνιμου επίκουρου καθηγητή και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις:
1) των παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
και 4α του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
2) της παρ. 1 και 2 [όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
15 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (24 Α΄)] του άρθρου
17 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
5) των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
6) της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
7) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
8) του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
9) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθ. Φ.122.1/350/
141732/Β2/09−12−2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις
20−12−2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/05−03−2012 του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
10) την υπ’ αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/09−10−2013
(2619 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάπτυξη
και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρω−
μένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
11) την υπ’ αριθ. Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την
εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την
πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρω−
τή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική
Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αυτό αντικείμενο έχει ως χρονική αφε−
τηρία τον εκχριστιανισμό του σλαβικού κόσμου τον 9ο
αιώνα. Ερευνά επιστημονικά το βίο, την εργογραφία και
τη διδασκαλία των εκκλησιαστικών συγγραφέων του
σλαβικού κόσμου. Ασχολείται με την έκδοση κειμένων
της εκκλησιαστικής σλαβικής γραμματείας και τη χει−
ρόγραφη παράδοση της. Παράλληλα μελετά διάφορες
πτυχές του εκκλησιαστικού πνευματικού βίου των σλα−
βικών λαών από τον 9ο αιώνα μέχρι και σήμερα, όπως
αυτές αποτυπώνονται στις αντίστοιχες γραπτές πηγές».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε−
κτρονικά 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 υπεύ−
θυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της
σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της
στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται
στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της
Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη−
μιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:
− αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου
− βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπλη−
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυ−
τανικής 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.
− βεβαίωση συμμετοχής
Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξω−
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να
έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης
εκλογής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας,
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. 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. Θα
κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή, πριν την έκδοση της Πρυτανικής
πράξης διορισμού τους.
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά εξαιρουμένων
όσων ήδη έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους
στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος,
καθώς και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτε−
παγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκ−
δοση της Πρυτανικής 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 χρή−
σης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής πράξης
διορισμού.
Οι πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο−
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα−
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το
οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρή−
ση 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 της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Αριθμ. 2006
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με
γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Εκκλησιαστι−
κή Γραμματολογία και Ερμηνεία Πατέρων».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος θεολογίας του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της
υπ’ αριθ. 01/24−09−2015, λαμβάνοντας υπόψη την από
14−09−2015 αίτηση εξέλιξης μόνιμου αναπληρωτή καθη−
γητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
1) των παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011(195 Α΄)
και 4 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 4076/
2012 (159 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του
Ν. 4115/2013 (24 Α΄),
2) την παρ. 1 και 2 [όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
15 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (24 Α΄)] του άρθρου
17 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
5) των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
7) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982
(87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3
του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
8) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/
1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/
2004 (208 Α΄),
9) του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
10) των ερμηνευτικών εγκυκλίων υπ’ αριθ. Φ.122.1/350/
141732/Β2/09−12−2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις
20−12−2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/05−03−2012 του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
11) την υπ’ αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/09−10−2013 (2619 Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάπτυξη και λει−
τουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης δι−
αχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών
καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερι−
κών και εξωτερικών μελών»,
12) την υπ’ αριθ. Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την
εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την
πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εισαγω−
γή στην Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Ερμηνεία
Πατέρων».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο ερευνά επιστημονικά το βίο,
την εργογραφία και τη διδασκαλία των πατέρων καθώς
και χριστιανών και εκκλησιαστικών συγγραφέων. Ασχο−
λείται με την έκδοση των κειμένων της χριστιανικής
γραμματείας και τη χειρόγραφη παράδοσή της.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται: στις ερμηνευτικές μεθόδους
προσέγγισης και ανάλυσης της χριστιανικής γραμματεί−
ας, στην ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων, στην
ανάλυση τους μέσα στο πνευματικό και κοινωνικό−πο−
λιτιστικό περιβάλλον που συντάχθηκαν, στην συσχέ−
τιση τους με την προγενέστερη και μεταγενέστερη
γραμματεία καθώς και στη διαχρονική σημασία που
απέκτησαν ορισμένα από αυτά μέσα στους κόλπους
της Εκκλησίας».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε−
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα
αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό
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Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία,
την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύ−
θυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της
σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της
στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται
στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της
Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη−
μιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:
− Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου,
− βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπλη−
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυ−
τανικής 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.
− βεβαίωση συμμετοχής.
Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξω−
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να
έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης
εκλογής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας,
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. 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. Θα
κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή, πριν την έκδοση της Πρυτανικής
πράξης διορισμού τους.
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά εξαιρουμένων
όσων ήδη έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους
στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος,
καθώς και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτε−
παγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκ−
δοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου
για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή−
σης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής πράξης
διορισμού.
Οι πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο−
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα−
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το
οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρή−
ση 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 της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί 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.
Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Αριθμ. 33154
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγη−
τή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποι−
μαντική − Εξομολογητική».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης στη συνεδρίαση της αριθ. 243/2−7/2015, λαμ−
βάνοντας υπόψη την από 25−6−2015 αίτηση εξέλιξης
αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
και 4 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011(195 Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(159 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4115/
2013 (24 Α΄),
2) της παρ. 1 και 2 [όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
15 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (24 Α΄)] του άρθρου
17 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
5) των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
7) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
8) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄),
9) του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
10) των ερμηνευτικών εγκυκλίων υπ’ αριθ. Φ.122.1/350/
141732/Β2/9−12−2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις
20−12−2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5−3−2012 του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

11) την υπ’ αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (2619 Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάπτυξη και λει−
τουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης δι−
αχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών
καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερι−
κών και εξωτερικών μελών»,
12) την υπ’ αριθ. Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την
εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την
πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟ−
ΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική−
Εξομολογητική».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Ποιμαντική» είναι ο όρος που εκφράζει τις δράσεις
με τις οποίες η Εκκλησία έρχεται σε επαφή με τον κό−
σμο, προκειμένου να καταστήσει σαφές το μήνυμα του
Ευαγγελίου και να εμπνεύσει στα μέλη της την εφαρ−
μογή του. Επίσης δηλώνει τη σχέση και το ενδιαφέρον
της Εκκλησίας για τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα/
προβλήματα και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης σε
συνεργασία με τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες. Στο
γνωστικό αυτό αντικείμενο μελετάται ο θεωρητικός και
ο πρακτικός χαρακτήρας της Ποιμαντικής.
Στη θεωρία της Ποιμαντικής μελετάται, η ορολογία, η
ιστορία, οι πηγές, οι αρχές και η θεολογία της Ποιμαντι−
κής ως επιστήμης. Ο διεπιστημονικός της χαρακτήρας
και η σχέση της με τις ανθρωπιστικές επιστήμες (ψυχο−
λογία, κοινωνιολογία, ιατρική, φιλοσοφία, ανθρωπογεω−
γραφία, οικονομικές θεωρίες κ.λπ). Προσεγγίζεται η ενο−
ρία ως κοινότητα και σημείο αναφοράς της κοινωνικής
σύγκλησης και της ενότητας των μελών της. Αναλύεται
το αγιαστικό, διδακτικό και διοικητικό έργο του ποιμένα
και η αξία των μυστηρίων καθώς και η σημασία τους
για τους πιστούς. Πρόσθετη έρευνα γίνεται στο θέμα
του μυστηρίου της εξομολογήσεως σε σχέση μάλιστα
με τα δεδομένα άλλων συναφών σύγχρονων επιστη−
μόνων. Στο πλαίσιο των μυστηρίων δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στο μυστήριο της εξομολογήσεως, κατά το
οποίο εφαρμόζονται σε συνδυασμό, η Πατερική εμπειρία
και τα πορίσματα συγχρόνων επιστημών, ως μέσα και
εργαλεία της συμβουλευτικής στην επαφή των ποιμένων
(πνευματικών) με τους πιστούς.
Το γνωστικό αντικείμενο της Ποιμαντικής περιλαμ−
βάνει και πρακτική άσκηση των φοιτητών σε χώρους
ποιμαντικής εργασίας, με επισκέψεις και ενημέρωση σε
χώρους ενοριακής δράσης και κοινωνικής διακονίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε−
κτρονικά 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 υπεύ−
θυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της
σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της
στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται
στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της
Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
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Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη−
μιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:
− Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου
− βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπλη−
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυ−
τανικής 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.
− βεβαίωση συμμετοχής.
Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή−
σεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις,
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής
απόφασης εκλογής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας στη διάθεση όλων των μελών
της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογη−
τών βάση του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.
5. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να
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ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Θα
κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της Πρυτανικής
πράξης διορισμού τους.
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά εξαιρουμένων
όσων ήδη έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους
στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος
καθώς και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτε−
παγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκ−
δοση της Πρυτανικής 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 χρή−
σης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής πράξης
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
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.
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 της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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