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Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015

Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή α’ βαθμίδας
του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών
με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Τέχνη από τον 19ο αιώνα έως σήμερα»
O Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μετά τις εισηγήσεις της
Κοσμητείας (συνεδρίαση 11.06.2015) και της Συνέλευσης του Τμήματος Θεωρίας και
Ιστορίας της Τέχνης (συνεδρίαση 18.05.2015) της Σχολής Καλών Τεχνών, λαμβάνοντας
υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1293/20.4.2015 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή
του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και σύμφωνα με τις παρακάτω
διατάξεις:
1.
2.
3.

των παρ. 1 & 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
της παρ. 1 του άρθρου 17, του άρθρου 18 και της παρ. 9 του άρθρου 19 του ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
4.
της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
5.
της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
6.
του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α’),
7.
της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α’),
8.
της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως
αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ
160 Α’),
9.
των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. 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
Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
10.
της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (ΦΕΚ 2619 Β΄) Υπουργικής
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών
με θέμα «Ανάπτυξη & λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης
Μητρώων εσωτερικών & εξωτερικών μελών»,
11.
της υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20.12.2013 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα
«Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
12.
της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/192/26335/Β2/24.02.2014 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με
θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή
Καθηγητή και Καθηγητή α’ βαθμίδας»),
13.
του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
1
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14.
της παρ. 10, εδαφ. (γ), του άρθρου 9 του ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε
σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του ν. 4076/2012, και της παρ. 6, εδαφ. (ζ), του άρθρου 10 του
ν. 4009/2011 (195 Α’), και
15.
της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ (ΦΕΚ 1681 Β’),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης
Καθηγητή α’ βαθμίδας, ως εξής:
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Τέχνη
από τον 19ο αιώνα έως σήμερα».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση
υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https//apella.minedu.gov.gr) και να τα
κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών (e-mail:
kosmitia@asfa.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον ημερήσιο τύπο.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1.
Αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν
χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για
αναγνώριση της ισoτιμίας.
2.
Βιογραφικό σημείωμα.
3.
Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά
δημοσιεύματα.
4.
Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο
αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία της
Κοσμητείας, προκειμένου να είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Εξέλιξης
και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.
5.
Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6.
Σε περίπτωση που πρόκειται για άρρενα υποψήφιο, υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986, με την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται ότι θα έχει εκπληρώσει τις
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στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή θα έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού του. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
7.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ 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.
8.
Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α'/βάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής.
9.
Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού).
10.
Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
11.
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (θα αναζητηθούν
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού).
12.
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α' (θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού).
Οι υποψήφιοι για τη θέση, αφού υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά και μετά
τον ορισμό της Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης, δύναται να καταχωρήσουν στο
πληροφορικό σύστημα τα ατομικά στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής
τους, οι οποίοι θα συνδράμουν την Επιτροπή στο έργο αξιολόγησης. Τα
υποδεικνυόμενα από τον κάθε υποψήφιο πρόσωπα θα πρέπει να ανήκουν
υποχρεωτικά στα Μητρώα του Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στα
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Εξέλιξης.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα
καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η Προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ
1131/06.11.2015, τ.Γ΄

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Παναγιώτης Χαραλάμπους
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