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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

   Αριθμ. Δ.Δ1.1/3515/Φ.006.6 
Προκήρυξη μίας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή/Αναπληρώτριας Καθη-

γήτριας, με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική 

της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες», στο 

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μου-

σικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου 

Πανεπιστημίου.

  Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:
1. την υπό στοιχεία 108151/Z1/21-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 

677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων περί εκλογής του υπογράφοντος την 
παρούσα, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου, ως Πρύτανη του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία από 1-9-2020 έως 
31-8-2024, τις διατάξεις:

2. του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ειδικότερα τις διατά-
ξεις: της περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του νόμου αυτού,

3. της παρ. 1 και της παρ. 2 [όπως αντικαταστάθηκε με 
την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017
(Α’ 17)] του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),

4. της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, μετά 
την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 70 
του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και μετά τις αντικαταστάσεις 
που έλαβε με το άρθρο τέταρτο: «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), και τις αντικαταστάσεις/προσθή-
κες που έγιναν με το άρθρο 9: «Προσόντα εκλογής μελών 
Δ.Ε.Π.» του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

5. της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 «Τροποποιήσεις 
του ν. 4009/2011» του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) με την οποία 
αντικαταστάθηκαν το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. γ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011,

6. του άρθρου τέταρτου: «Ρυθμίσεις θεμάτων προ-
κηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129) και ειδικότερα τις διατάξεις της 
παρ. 7 και των παρ. 9 έως και 14 του άρθρου αυτού,

7. του άρθρου 9: «Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.» 
του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4521/2018 (Α’ 38),

8. της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.122.1/
6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020
(Β΄ 2657),

9. της παρ.  22α του άρθρου 80 του ν.  4009/2011
(Α’ 195) και της παρ. 6 του άρθρου 26, Κεφάλαιο Β’ του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
παρ. 8 και 15 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
και με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το άρθρο 8 
του ν. 4485/2017 Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος,

10. της παρ. 28 του άρθρου 45 του ν. 1268/1982 (Α’ 87),
11. του ν. 2431/1996 (Α’ 175),
12. του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
13. την από 16-2-2017 απόφαση της 16ης Συνεδρία-

σης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (απόφαση 
υπ’ αρ. 704 «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών 
Ιονίου Πανεπιστημίου», Β΄ 98) και

14. την υπό στοιχεία ΤΧΝ/654/27-07-2022 αίτηση για 
εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα Επίκουρης Καθηγήτριας, 
που υπηρετεί στο Τμήμα,

15. την από 28-07-2022 απόφαση της 16ης Συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και 
Εικόνας του Ι.Π.,

16. την παρ.  4 του άρθρου 463 του ν.  4957/2022 
(Α΄ 141) προκηρύσσει:

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή/Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο γνωστικό 
αντικείμενο: «Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές 
Τεχνολογίες» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της 
Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Με τους όρους «Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργι-
κές Τεχνολογίες» νοείται το γνωστικό σύνολο που περι-
λαμβάνει το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και τις 
πρακτικές δεξιότητες για τη διεπιστημονική επισκόπηση 
της Διδακτικής της Τέχνης με έμφαση στη Δημιουργική 
Τεχνολογία (Creative Technology), και που συνδυάζει 
την τεχνολογία, το σχεδιασμό, την τέχνη και τις ανθρω-
πιστικές επιστήμες. Ως προς τα ανωτέρω, τυπικά παρα-
δείγματα ενδιαφέροντος της δημιουργικής τεχνολογί-
ας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις πολυ-αισθητηριακές 
εμπειρίες που δημιουργούνται με τη χρήση γραφικών 
υπολογιστή, εικονικής πραγματικότητας, επαυξημένης 
πραγματικότητας, 3D εκτυπώσεων, του Ίντερνετ των 
Πραγμάτων (Internet of Things ή IoT), και της ‘φορετής’ 
(wearable) τεχνολογίας. Δεδομένου του ότι κύριος κορ-
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μός των σπουδών στις τέχνες του ήχου και της εικόνας 
είναι η οπτικοακουστική δημιουργία με ψηφιακά μέσα, 
καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικεί-
μενο αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προγράμματος 
σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς:

- εστιάζει στις μεθόδους διδασκαλίας των ψηφιακών 
μορφών τέχνης, καθώς και στη διαχείριση των ψηφιακών 
τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για το περιβάλλον 
μάθησης του σχολείου (τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο 
και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση),

- επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τε-
χνολογίας στη Διδακτική της Τέχνης, και ορίζει τις πρα-
κτικές, τις θεματικές και τις δυνατότητές της,

- δίνει έμφαση στη συνεργατικότητα και στις δυνα-
τότητες της συνδυασμένης χρήσης εργαλείων για την 
επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις δυνατό-
τητες καλλιτεχνικής έκφρασης, με στόχο την ανάπτυξη 
της ψηφιακής δημιουργικότητας μέσω της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, πέραν του ανωτέρω θεωρητικού πλαι-
σίου, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη πρα-
κτικών δεξιοτήτων των φοιτητών που αφορούν στην 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της τέχνης 
και της καλλιτεχνικής έκφρασης, με τη χρήση των νέων 
μέσων, καθώς και στη χρήση κατάλληλων ψηφιακών 
εργαλείων και δημιουργικών υλικών για τη χρήση τους 
σε πολυ- και δι- επιστημονικές, συνεργατικές, και παιγνι-
ώδεις παιδαγωγικές μεθόδους στην τάξη.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι βασικές προδιαγρα-
φές που πρέπει να πληρούνται, ώστε το γνωστικό αντι-
κείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε διδακτικό και 
ερευνητικό επίπεδο στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας:

Α) Διεπιστημονική προσέγγιση στο αντικείμενο, ώστε 
να καλύπτονται οι σχετικές με αυτό γνωστικές, κοινω-
νικές και πολιτισμικές διαστάσεις. Το προαπαιτούμενο 
υπόβαθρο περιλαμβάνει κατά μείζονα λόγο τις σπουδές 
στην επιστήμη της Παιδαγωγικής.

Β) Ερευνητική εξειδίκευση i) σε θέματα σχετικά με τη 
διδασκαλία της τέχνης και των ψηφιακών μορφών της 
και ii) στην πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη επίδραση 
της τέχνης (και ειδικότερα αυτής των οπτικοακουστι-
κών μέσων) στη μάθηση, όπως επίσης και στη γνωστική, 
κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ανθρώπου 
γενικώς (προσωπική εμπειρία και τρόπος μάθησης σε 
σχέση με διάφορα δημογραφικά στοιχεία, όπως ηλικία, 
φύλο, εθνικότητα, κοινωνικο-οικονομικό οικογενειακό 
επίπεδο, κ.ά.).

Συμπερασματικά, το γνωστικό αντικείμενο, “Διδακτική 
της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες”, συναποτε-
λείται από α) θεωρητική κατάρτιση στην επιστήμη της 
Παιδαγωγικής με εξειδίκευση στη διδασκαλία της τέχνης 
και ειδικότερα των σύγχρονων ψηφιακών μορφών αυ-
τής, β) μεθοδολογικές γνώσεις για θέματα διδακτικής της 
τέχνης με τη χρήση ψηφιακών μέσων και δημιουργικών 
τεχνολογιών, και γ) αντίστοιχο προς τα ανωτέρω ερευ-
νητικό/εκπαιδευτικό έργο.»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στο 
ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη δι-
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr, την 
υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 
της προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι 

σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέ-
πει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται 

για άρρενες υποψηφίους) με την οποία οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορι-
σμού τους.

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν 
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 
του ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

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 μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται 
γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις 
οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου 
από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντί-
στοιχης θέσης (άρθρο 7 του ν. 4210/2013, Α’ 254). Οι γνω-
ματεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος 
θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού του.

- 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.

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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Ο/Η υποψήφιος/α που θα εκλεγεί για τη θέση, υπο-
χρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε 
έντυπη μορφή τα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου 
της υποψηφιότητάς του/της.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Φορέας 1019-905, Ομάδα ΑΛΕ: 21).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ

    Ι 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. 5338 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμή-

ματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πελοπον-

νήσου στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας 

με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία - Φυ-

τοπροστατευτικα Προϊόντα».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετά 
την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας 
της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων (20η συνεδρίαση 
της 08.06.2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 02.06.2022 
αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

2) Της περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρ-
θρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 
σχετικά με τη «Ρύθμιση Θεμάτων Καθηγητών και Υπη-
ρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι» (Α΄ 17).

4) Της περ. 1γ. της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/
2016 (Α’ 83) όπως τροποποιήθηκε με την της περ. 1γ. της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

5) Του άρθρου 8, της περ. η’ της παρ. 18 του άρθρου 
19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), κα-
θώς και τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 
4009/2011 (Α΄ 195).

6) Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή 
Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160).

7) Του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της ευρωπαϊκής ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες υπη-
ρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ» (Α΄ 132).

8) Του υπό στοιχεία Φ122.1/43/55760/Ζ2/04.4.2018 
(ΑΔΑ: ΩΩΖΡ4653ΠΣ-4ΝΕ) εγγράφου της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Παρέχονται 
διευκρινίσεις - ν. 4521/2018».

9) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2657).

10) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
υπουργικής απόφασης «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστή-
ματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β’ 225).

11) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
(ΑΔΑ:7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3) εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες 
εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας 
ως εξής:

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πε-
λοποννήσου στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία - Φυτοπροστα-
τευτικά Προϊόντα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://service-apella.grnet.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή (πλήρες κείμενο) και άλλα 

επιστημονικά δημοσιεύματα.
- Η αίτηση υποψηφιότητας και τα ανωτέρω των περι-

πτώσεων 1, 2, 3, 4 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτη-
σης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

5. Πιστοποιητικά Υγείας και φυσικής καταλληλότητας: 
(α) γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) γνω-
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μάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών (βά-
σει του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

6. 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.

7. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

- Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 5, 6, 7 υποβάλλονται από 
τους υποψήφιους μόνο σε περίπτωση εκλογής τους και 
πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές 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 μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Καλαμάτα, 14 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

    

 Αριθμ. 5340 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήμα-

τος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πελοποννή-

σου στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας με 

γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετά 
την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας 
της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων (20η συνεδρίαση 
της 08.06.2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 02.06.2022 
αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

2) της περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρ-
θρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 
σχετικά με τη «Ρύθμιση Θεμάτων Καθηγητών και Υπη-
ρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι» (Α΄ 17).

4) Της περ. 1γ. της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/
2016 (Α’ 83) όπως τροποποιήθηκε με την της περ. 1γ. της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

5) Του άρθρου 8, του εδάφιου η’ της παρ. 18 του άρ-
θρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), 
καθώς και τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

6) Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή 
Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160).

7) Του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της ευρωπαϊκής ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες υπη-
ρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ» (Α΄ 132).

8) Του υπό στοιχεία Φ122.1/43/55760/Ζ2/04.4.2018 
(ΑΔΑ: ΩΩΖΡ4653ΠΣ-4ΝΕ) εγγράφου της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Παρέχονται 
διευκρινίσεις - ν. 4521/2018».

9) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2657).

10) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
υπουργικής απόφασης «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195) και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129).
β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225).

11) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
(ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3) εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγί-
ες εφαρμογής του ν. 4369(Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας 
ως εξής:

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πε-
λοποννήσου στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
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συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://service-apella.grnet.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 δικαιολο-
γητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή (πλήρες κείμενο) και άλλα 

επιστημονικά δημοσιεύματα.
- Η αίτηση υποψηφιότητας και τα ανωτέρω των περι-

πτώσεων 1, 2, 3, 4 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτη-
σης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

5. Πιστοποιητικά Υγείας και φυσικής καταλληλότητας: 
(α) γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) γνω-
μάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών (βά-
σει του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

6. 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.

7. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

- Τα ανωτέρω των περ. 5, 6, 7 υποβάλλονται από τους 
υποψήφιους μόνο σε περίπτωση εκλογής τους και πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές 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 μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Καλαμάτα, 14 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

 

    Αριθμ. 5344 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμή-

ματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πελοπον-

νήσου στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας 

με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετά 
την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας 
της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων (20η συνεδρίαση 
της 08.06.2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 03.06.2022 
αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

2) Της περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 21, και των παρ. 9 και 10 του 
άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 
σχετικά με τη «Ρύθμιση Θεμάτων Καθηγητών και Υπη-
ρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι» (Α΄ 17).

4) Της περ. 1γ. της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/ 
2016 (Α’ 83) όπως τροποποιήθηκε με την της περ. 1γ. της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

5) Του άρθρου 8, του εδάφιου η’ της παρ. 18 του άρ-
θρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), 
καθώς και τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

6) Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή 
Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160).

7) Του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της ευρωπαϊκής ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες υπη-
ρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ» (Α΄ 132).

8) Του υπό στοιχεία Φ122.1/43/55760/Ζ2/04.4.2018 
(ΑΔΑ:ΩΩΖΡ4653ΠΣ-4ΝΕ) εγγράφου της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Παρέχονται 
διευκρινίσεις - ν. 4521/2018».

9) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2657).

10) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
υπουργικής απόφασης «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
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των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129). 
β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225).

11) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
(ΑΔΑ:7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3) εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες 
εφαρμογής του Ν. 4369(Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας 
ως εξής:

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πε-
λοποννήσου στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://service-apella.grnet.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή (πλήρες κείμενο) και άλλα 

επιστημονικά δημοσιεύματα.
- Η αίτηση υποψηφιότητας και τα ανωτέρω των περι-

πτώσεων 1, 2, 3, 4 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτη-
σης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

5. Πιστοποιητικά Υγείας και φυσικής καταλληλότητας: 
(α) γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) γνω-
μάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών (βά-
σει του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

6. 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.

7. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 

τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

- Τα ανωτέρω των περ. 5, 6, 7 υποβάλλονται από 
τους υποψήφιους μόνο σε περίπτωση εκλογής τους 
και πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές 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 μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Καλαμάτα, 14 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

     

Αριθμ. 6632 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήμα-

τος Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Πελοποννή-

σου στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας με 

γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία: Ιστορία Ελ-

ληνικής Γλώσσας». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετά 
την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογί-
ας, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτι-
σμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(απόσπασμα πρακτικών, 20η έκτακτη συνεδρίαση της 
28.07.2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 12.07.2022 
αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα 
με τις παρακάτω διατάξεις:

1) Του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).
2) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

3) Της περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 21, και των παρ. 9 και 10 του 
άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
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4) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 
σχετικά με τη «Ρύθμιση Θεμάτων Καθηγητών και Υπη-
ρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι» (Α΄ 17).

5) Της περ. 1γ. της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/
2016 (Α’ 83) όπως τροποποιήθηκε με την της περ. 1γ. της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

6) Του άρθρου 8, της περ. η’ της παρ. 18 του άρθρου 
19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), κα-
θώς και τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 
4009/2011 (Α΄ 195).

7) Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή 
Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160).

8) Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
9) Το υπό στοιχεία Φ122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 

(ΑΔΑ: ΩΩΖΡ4653ΠΣ-4ΝΕ) εγγράφου της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Παρέχονται 
διευκρινίσεις - ν. 4521/2018».

10) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2657).

11) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
υπουργικής απόφασης «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195) και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄225).

12) Της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
(ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3) εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδη-
γίες εφαρμογής του ν 4369 (Α’ 27), του ν. 4386/2016 
(Α’ 83) και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης Καθηγητή Α’ βαθμίδας ως εξής:

Μία (1) θέση Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας, στη 
βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικεί-
μενο «Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://service-apella.grnet.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 

εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή (πλήρες κείμενο) και άλλα 

επιστημονικά δημοσιεύματα.
- Η αίτηση υποψηφιότητας και τα ανωτέρω των περι-

πτώσεων 1, 2, 3, 4 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτη-
σης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

5. Πιστοποιητικά Υγείας και φυσικής καταλληλότητας: 
(α) γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) γνω-
μάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών (βά-
σει του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

6. 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.

7. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- Τα ανωτέρω των περ. 5, 6, 7 υποβάλλονται από τους 
υποψήφιους μόνο σε περίπτωση εκλογής τους και πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές 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 μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 31 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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*03027182610220008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

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

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

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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