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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμ. 2730/21/ΓΠ
Προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Διαμεσολάβηση και Εκπαίδευση στις Τέχνες».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών,
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
στην υπ’ αρ. 24ης/08-02-2021 συνεδρίασή της και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του π.δ. 83/1984 (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα,
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(Α’ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α’ 129),
5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
6) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του ν. 2083/
1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
9) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 4589/2019
(Α’ 13) «Ίδρυση και μετονομασία Σχολών και Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»,
10) την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά
με «Κατανομή τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων για την
πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»,

Αρ. Φύλλου 1029

11) την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ. 19437/
16-10-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
«Έγκριση κίνησης διαδικασιών πλήρωσης τριακοσίων
πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα
Πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021»,
12) την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 243/
21-12-2020 Συνεδρίασή της, σχετικά με την κατανομή
δεκαοχτώ (18) κενών θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ σε Ακαδημαϊκά Τμήματα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, εκ των οποίων τρείς (3) θέσεις διατέθηκαν
στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και
Βιομηχανιών, με αντίστοιχη δέσμευση από τις θέσεις που
έχουν συσταθεί, σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 22
του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
13) την υπ’ αρ. 235/26-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
14) την υπό στοιχεία Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/
20-07-2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του
ΥΠΠΕΘ με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016
(Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του ν. 4405/2016
(Α’ 129),
15) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020
(Β’ 2657),
16) την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-07-2018
(ΥΟΔΔ 463) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την εκλογή Πρύτανη
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με
γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Διαμεσολάβηση και
Εκπαίδευση στις Τέχνες».
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ
Το γνωστικό αντικείμενο της πολιτισμικής διαμεσολάβησης αφορά κριτικές θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές, για τη διαμόρφωση μιας σχέσης ανάμεσα στον
άνθρωπο, την τέχνη, τον πολιτισμό, το δημόσιο χώρο.
Μέσα από την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ του κοινού
και των πολιτισμικών και καλλιτεχνικών περιεχομένων,
η πολιτισμική διαμεσολάβηση αναδεικνύει ζητήματα δια
βίου μάθησης, που μεριμνούν για την ετερογένεια του
κοινού και την προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης,
και συζητά τις δημοκρατικές διαστάσεις της λειτουργίας
ιδρυμάτων και φορέων πολιτισμού. Αφορά διαθεματικά,
διεπιστημονικά και διαπολιτισμικά όλους τους τομείς
της πολιτισμικής και καλλιτεχνικής παραγωγής και των
πολιτισμικών βιομηχανιών, και αξιοποιεί καλλιτεχνικές,
εκπαιδευτικές μεθόδους, οι οποίες μέσα από τη συμμετοχή και τη συν-δημιουργία εμπλέκουν με ειδικούς,
κοινότητες και κοινωνικές ομάδες στη δημιουργία, την
προσωπική έκφραση, την μάθηση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου.
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. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης, οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για
την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 9
του ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.
Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
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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 τελικής πράξης διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 16 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Αριθμ. 2732/21/ΓΠ
Προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σπουδές Σχεδιασμού και Θεωρίες Χώρου
-Ήχου».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών,
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
στην υπ’ αρ. 24ης/08-02-2021 συνεδρίαση της και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του π.δ.. 83/1984 (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα,
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(Α’ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α’ 129),
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5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
6) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
9) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 4589/2019
(Α’ 13) «Ίδρυση και μετονομασία Σχολών και Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»,
10) την υπό στοιχεία Φ./161844/Ζ2/25-11-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με «Κατανομή τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων για
την πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια και στην
ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»,
11) την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ.
19437/16-10-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση κίνησης διαδικασιών πλήρωσης τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ
στα Πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021»,
12) την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 243/
21-12-2020 Συνεδρίασή της, σχετικά με την κατανομή
δεκαοχτώ (18) κενών θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ σε Ακαδημαϊκά Τμήματα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, εκ των οποίων τρείς (3) θέσεις διατέθηκαν
στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και
Βιομηχανιών, με αντίστοιχη δέσμευση από τις θέσεις που
έχουν συσταθεί, σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 22
του ν. 4589/19 (Α’ 13),
13) την υπ’ αρ. 235/26-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
14) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020
(Β’ 2657).
15) την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-07-2018
(ΥΟΔΔ 463) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Σπουδές Σχεδιασμού και Θεωρίες Χώρου - Ήχου».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ
(Απαίτηση διδακτορικής διατριβής συναφούς στο
αντικείμενο)
Οι σπουδές σχεδιασμού ως πεδίο μελετούν την κριτική κατανόηση των σχεδιαστικών πρακτικών και των
κοινωνικοπολιτισμικών τους διαστάσεων και συνθέτουν
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προσεγγίσεις της σχέσης χώρου και ήχου, αρχιτεκτονικής
και μουσικής, θεωρητικής πρόσληψης του χώρου και
πρακτικών των πολιτισμικών εναποθέσεων.
Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
περιγράφει την ιστορική, τη νεωτερική και την σύγχρονη
πολιτισμική και επιστημολογική συγκρότηση της σχέσης
χώρου και ήχου, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε σχεδιαστικό επίπεδο. Οι σπουδές σχεδιασμού περιλαμβάνουν
τη σχετική έρευνα που αναλύει την αισθητηριακή και
πολιτισμική πρόσληψη του ηχητικού συμβάντος (ηχητική ατμόσφαιρα, ηχοτοπίο, χωροποίηση της μουσικής)
σε σχέση με το σχεδιασμό του χώρου, με στόχο τη διεπιστημονική και κριτική προσέγγιση ποικίλων πολιτιστικών προϊόντων (αρχιτεκτονικό έργο, αντικείμενο ντιζάιν,
ηχοτοπία) και των σχέσεων - δομών που τα παράγουν.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για
την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στη παρ. 1 και 2 του άρθρου 9
παρ. 1 και 2 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.
Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
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- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση τελικής πράξης διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 16 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Αριθμ. 2731/21/ΓΠ
Προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Σπουδές Επιτέλεσης και Γραφή».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών,
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
στην υπ’ αρ. 24ης/08-02-2021 συνεδρίαση, της και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του π.δ. 83/1984 (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα,
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(Α’ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α’ 129),
5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
6) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
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7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
9) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 4589/2019
(Α’ 13) «Ίδρυση και μετονομασία Σχολών και Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»,
10) την υπό στοιχεία Φ./161844/Ζ2/25-11-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με «Κατανομή τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων για
την πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια και στην
ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»,
11) την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ.
19437/16-10-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση κίνησης διαδικασιών πλήρωσης τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ
στα Πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021»,
12) την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 243/
21-12-2020 Συνεδρίαση της, σχετικά με την κατανομή
δεκαοχτώ (18) κενών θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ σε Ακαδημαϊκά Τμήματα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, εκ των οποίων τρείς (3) θέσεις διατέθηκαν
στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και
Βιομηχανιών, με αντίστοιχη δέσμευση από τις θέσεις που
έχουν συσταθεί, σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 22
του ν. 4589/19 (Α’ 13),
13) την υπ’ αρ. 235/26-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
14) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020
(Β’ 2657),
15) την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-07-2018
(ΥΟΔΔ 463) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή, στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Σπουδές Επιτέλεσης και Γραφή».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ
Το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών επιτέλεσης,
αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο που αντλεί από τις
κοινωνικές, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες.
Επικεντρώνεται στην επιτέλεση ως κεντρικό στοιχείο
τής κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής, περιλαμβάνοντας θέατρο, τελετουργίες, καθημερινές πρακτικές,
αφηγήσεις, δημόσιο λόγο και καλλιτεχνικές περφόρμανς, επιτελέσεις κοινωνικών ταυτοτήτων, συνόρου και
δημόσιου χώρου.
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Το αντικείμενο τής θέσης συνδυάζει τις σπουδές επιτέλεσης ως πεδίο μελέτης και θεωρίας, και ως μεθοδολογικό και αναλυτικό εργαλείο, με πρακτικές γραφής
οι οποίες κινούνται μεταξύ επιτέλεσης και λογοτεχνίας,
όπως για παράδειγμα η δραματουργία της περφόρμανς,
η παραστασιακή διάλεξη, η λογοτεχνική περφόρμανς,
η επιτελεστική γραφή, η λογοτεχνία τεκμηρίωσης. Το
αντικείμενο συνδέει ακαδημαϊκή θεωρητική έρευνα με
καλλιτεχνική πράξη μέσα από τη διατομή εθνογραφικών προσεγγίσεων του παραστασιακού συμβάντος και
λογοτεχνική συγγραφή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για
την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στη παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.
Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
τύπου Α’, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση τελικής πράξης
διορισμού.
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Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 16 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Αριθμ. 1797/21/ΓΠ
Προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, της
Σχολής Επιστημών Υγείας, στην υπ’ αρ. 5ης/20-01 -2021
συνεδρίασή της και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του π.δ. 83/1984 (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα,
2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(Α’ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
4) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α’ 129),
5) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
6) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του ν. 2083/
1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
7) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
9) την υπό στοιχεία Φ./161844/Ζ2/25-11-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά
με «Κατανομή τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων για την
πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»,
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10) την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ.
19437/16-10-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση κίνησης διαδικασιών πλήρωσης τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ
στα Πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021»,
11) την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 243/
21-12-2020 Συνεδρίασή της, σχετικά με την κατανομή
δεκαοχτώ (18) κενών θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ σε Ακαδημαϊκά Τμήματα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, εκ των οποίων μία (1) θέση διατέθηκε στο
Τμήμα Ιατρικής, με ταυτόχρονη μεταφορά κενής οργανικής θέσεως από το ΑΕΙ,
12) την υπ’ αρ. 235/26-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
13) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020
(Β’ 2657),
14) την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-07-2018
(ΥΟΔΔ 463) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγητή,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή, στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Ακτινοδιαγνωστική».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ
Η Ακτινοδιαγνωστική (Αγγλοσαξωνικός όρος
"Radiology"), αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική
ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση νοσημάτων μέσω της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος. Επιπλέον προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την
εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στους ασθενείς. Στηρίζεται στην εφαρμογή μιας πληθώρας τεχνικών
για την μορφολογική και λειτουργική απεικόνιση του
ανθρώπινου σώματος, όπως τις κλασσικές ακτινολογικές
εξετάσεις, την ψηφιακή αγγειογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική
τομογραφία. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο
το φάσμα των απεικονιστικών τεχνικών, εκπαιδευτική
εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και
ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς
και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
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Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για
την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 9
του ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.
Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση τελικής πράξης διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 2 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθμ. 1698
Προκήρυξης μιας κενής θέσης (1) Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
κατηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, στο
Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου,
με γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική Πολιτική και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών".
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (Α’ 175): «Διορισμός
ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
2. Τις διατάξεις της περ. 1δ, της παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 3469/2006 (Α’ 131): «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων από 4 έως 10 και 14 του
ν. 3528/2007 (Α’ 26): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28, του ν. 4305/
2014 (Α’ 237): «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου
τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις
θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 13, της
παρ. 9 του άρθρου 15, του άρθρου 84 του ν. 4485/2017
(Α’ 114)“Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 18 του ν. 4559/
2018 (Α’ 142): «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 134/1999
(Α’ 132) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες
του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας
του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 (Α’ 99), «Βαθμολογική
κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
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10. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και
την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 27 και
στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α’ 83): «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π.» (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
11. Την από 21-02-2019 (15η Συνεδρίαση) κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου
(Β’ 1352).
12. Την υπό στοιχεία 108182/Ζ1/21-08-2020 διαπιστωτική πράξη διορισμού του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΥΟΔΔ 677/28-08-2020).
13. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την
οποία εγκρίνεται η κατανομή τριών (3) θέσεων Ε.Τ.Ε.Π.
και δύο (2) θέσεων Ε.Δ.Ι.Π. στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
14. Το υπ’ αρ. 2/26598/24-06-2020/03-07-2020 έγγραφο περί χορήγησης βεβαίωσης πιστώσεων για τον προγραμματισμό τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους
2020 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
15. Την από 21/10/2020 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
16. Την από 21/12/2020 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος Ιονίου Πανεπιστημίου (Θέμα 4ο), ακαδημαϊκού έτους 20202021, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται, μεταξύ άλλων, η
έκδοση της προκήρυξης μίας (1) θέσης ΕΤΕΠ στο Τμήμα
Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.
17. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών
του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
Την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού και
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ,
εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ στο Τμήμα Περιβάλλοντος του
Ιονίου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο: «Περιβαλλοντική
Πολιτική και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών».
Το μέλος ΕΤΕΠ θα προσφέρει εξειδικευμένες τεχνικές
εργαστηριακές υπηρεσίες, όπως η προετοιμασία ασκήσεων και εργαστηρίων μαθημάτων που σχετίζονται με τα
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, την τηλεπισκόπηση, τις ασκήσεις πράξεις που αφορούν σε μαθήματα,
όπως η περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και την προετοιμασία ασκήσεων που αφορούν στην περιβαλλοντική νομοθεσία, τα πρότυπα Ποιότητας, Αξιολόγησης και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κ.λπ. Στόχος είναι το μέλος
αυτό να έχει τη δυνατότητα για επαρκή εργαστηριακή
χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και
της τηλεπισκόπησης όχι μόνο στα ομώνυμα μαθήματα,
αλλά και σε θεωρητικά μαθήματα που σχετίζονται με την
περιβαλλοντική πολιτική και τη νομοθεσία.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το
π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
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2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του ν. 3528/2007
(Α’ 26).
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
(α) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής στον τομέα των Πολιτικών
Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
(β) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου.
(γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία
θα αποδεικνύεται από δύο έτη, τουλάχιστον, βεβαιωμένης επαγγελματικής, εργαστηριακής ή ερευνητικής
εμπειρίας στον τομέα των εφαρμογών των γεωγραφικών
συστημάτων πληροφοριών ή/και της τηλεπισκόπησης
στο περιβάλλον.
Επίσης για την παρούσα θέση, θα συνεκτιμηθεί η
εμπειρία σε οργανωτικό, διοικητικό και ερευνητικό έργο
σε ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο, η εμπειρία στο
σχεδιασμό εξ αποστάσεως μαθημάτων, η κατοχή δημοσιευμένου επιστημονικού έργου, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον τριών ξένων γλωσσών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο της Προκήρυξης αυτής,
αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία, για την
κρίση, στοιχεία και νόμιμα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση
για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφα των πτυχίων και των λοιπών τίτλων
σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των
τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να
υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή αντίγραφο της αίτησης
για αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας το αργότερο κατά τον
χρόνο της κρίσης.
Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο
πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ 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.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σε (4) τέσσερα
αντίτυπα.
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5. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
6. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας
και των προσόντων τους.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Επιπλέον, θα αναζητηθούν, αυτεπαγγέλτως, από την
υπηρεσία, πριν την έκδοση της τελικής πράξης διορισμού:
- Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου
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.
- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’
(για τους άρρενες υποψήφιους).
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών, από παθολόγο και ψυχίατρο, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας, πριν την έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού.
Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματείας
του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Μ. Μινώτου - Γιαννοπούλου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνιος. Πληροφορίες: Γ. Γιαννούλη, τηλ. 2695021050/1, e-mail: secr_envi@ionio.gr).
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών 2120 και 2190
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 14 Απριλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
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