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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 1718013835/22-12-2017
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Ερευνητική Μεθοδολογία και Νοσηλευτική Βάσει Τεκμηρίων».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος Νοσηλευτικής (συν. 1-3-2017) και σύμφωνα με:
1. το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με
το άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο του
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το άρθ. 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
2. το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10
ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3. την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ άρθ. 6 ν. 2083/1992
(159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθ. 23
ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4. το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με το άρθ.
28 παρ. 26 ν. 2083/1992 και το άρθ. 2 ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5. το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6. το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄),
8. τη Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και
9. την από 8-11-2016 απόφαση κατανομής θέσεων της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Νοσηλευτικής
Τομέας Δημόσιας Υγείας
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ερευνητική Μεθοδολογία και Νοσηλευτική Βάσει Τεκμηρίων».

Αρ. Φύλλου 184

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στις μεθόδους, ποσοτικές και ποιοτικές που εφαρμόζονται στη
νοσηλευτική επιστήμη για την παραγωγή νέας γνώσης,
την ανάπτυξη νέων θεωριών ή την επιβεβαίωση της
υπάρχουσας γνώσης, την απάντηση σε κλινικά ερωτήματα ή την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με τη
νοσηλευτική πρακτική. Επίσης, περιλαμβάνει την κριτική
αξιολόγηση των ερευνητικών μελετών και την εφαρμογή
της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης με στόχο την
παροχή νοσηλευτικής φροντίδας βάσει τεκμηρίων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. 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.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου 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 πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. 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 πι-
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στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί 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 της τελικής πράξης διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 1718013821/22-12-2017
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Επιχειρησιακή Έρευνα».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος Μαθηματικών (συν. 13-6-2017) και σύμφωνα με:
1. το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με το
άρθρο άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο του ν.
4405/2016 (129 Α΄) και το άρθ. 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
2. το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10
ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3. την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ άρθ. 6 ν. 2083/1992
(159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθ. 23
ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4. το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με το άρθ.
28 παρ. 26 ν. 2083/1992 και το άρθ. 2 ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5. το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6. το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄),
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8. τη Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και
9. την από 8-11-2016 απόφαση κατανομής 9έσεων της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Μαθηματικών
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Επιχειρησιακή Έρευνα».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Το αντικείμενο της Μαθηματικής Επιχειρησιακής
Έρευνας είναι η ανάπτυξη, μελέτη και εφαρμογή μαθηματικών τεχνικών και μαθηματικών προτύπων σε προβλήματα σχετικά με το βέλτιστο σχεδιασμό και έλεγχο
διαδικασιών και συστημάτων που εμφανίζονται, κυρίως,
στην Οικονομία, τη Διοίκηση και την Παραγωγή. Οι μέθοδοι της Μαθηματικής Επιχειρησιακής Έρευνας διακρίνονται σε στοχαστικές και προσδιοριστικές (ντετερμινιστικές), ανάλογα με το αν ο βέλτιστος σχεδιασμός και ο
έλεγχος των διαδικασιών και των συστημάτων γίνεται
υπό συνθήκες αβεβαιότητας (τυχαιότητας) ή όχι.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. 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.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου 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 πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. 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
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Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
• 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 της τελικής πράξης διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 1718013799/22-12-2017
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και
Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας (συν. 14-12-2016)
και σύμφωνα με:
1. το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με το άρθρο 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/
2016 (129 Α΄) και το άρθ. 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄).
2. το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10
ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3. την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ άρθ. 6 ν. 2083/1992
(159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθ. 23
ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4. το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με το άρθ.
28 παρ. 26 ν. 2083/1992 και το άρθ. 2 ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5. το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6. το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄),
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8. τη Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και
9. την από 8-11-2016 απόφαση κατανομής 9έσεων της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο «Η Θεωρία και Πράξη της
Χριστιανικής Αγωγής», συνίσταται στην έρευνα και τη
διδασκαλία που αφορά τη χριστιανική αγωγή τόσο από
πλευρά της θεωρίας (ιστορικές, φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές, ψυχολογικές-αναπτυξιακές, θεολογικές προϋποθέσεις της χριστιανικής και σχολικής θρησκευτικής
αγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό), όσο και από
την πλευρά της πράξης (αναλυτικά προγράμματα, παιδαγωγικές μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας των αρχών
της χριστιανικής πίστης, καθώς και του μαθήματος των
Θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, με συγκριτική αναφορά των εγχώριων με
τα ευρωπαϊκά σχολικά δεδομένα).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. 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.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου 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 πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο
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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.
• 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 της τελικής πράξης διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 1718013807/22-12-2017
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βασμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συν. 23-3-2017)
και σύμφωνα με:
1. το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με το
άρθρο άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο του ν.
4405/2016 (129 Α΄) και το άρθ. 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
2. το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10
ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3. την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ άρθ. 6 ν. 2083/1992
(159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθ. 23
ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4. το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με το άρθ.
28 παρ. 26 ν. 2083/1992 και το άρθ. 2 ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5. το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6. το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
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7. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄),
8. τη Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και
9. την από 8-11-2016 απόφαση κατανομής θέσεων της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Ιστορίας
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Βυζαντινή Ιστορία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία» περιλαμβάνει την ιστορία του Βυζαντίου από τη μονοκρατορία
του Κωνσταντίνου Α΄ και την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την άλωση της πρωτεύουσας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους Οθωμανούς και τη
συνεπακόλουθη κατάλυση της Αυτοκρατορίας (1453).
Πρόκειται για μια μακρά ιστορική περίοδο, που εκτείνεται από την ύστερη αρχαιότητα και τη μετάβαση στον
βυζαντινό μεσαιωνικό κόσμο μέχρι τα μέσα του 15ου
αι., η οποία προσφέρει πλούσιο υλικό για την εξέταση
της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας του
Βυζαντίου, όπως και της θέσης και του ρόλου του στις
διεργασίες του διεθνούς περιβάλλοντος της εποχής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. 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.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου 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.
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• Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. 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.
• 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 της τελικής πράξης διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 1718013825/22-12-2017
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ της Ιατρικής
Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης
της Ιατρικής Σχολής (συν. 22-12-2016) και σύμφωνα με:
1. το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με
το άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο του
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το άρθ. 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
2. το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10
ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3. την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ άρθ. 6 ν. 2083/1992
(159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθ. 23
ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4. το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με το άρθ.
28 παρ. 26 ν. 2083/1992 και το άρθ. 2 ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5. το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6. το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
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7. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄),
8. τη Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και
9. την από 8-11-2016 απόφαση κατανομής θέσεων της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Μορφολειτουργικός
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. 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.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου 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 πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. 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.
• 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 της τελικής πράξης διορισμού.
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• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 1718013829/22-12-2017
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ της Ιατρικής
Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Παιδιατρική Νεογνολογία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης
της Ιατρικής Σχολής (συν. 22-12-2016) και σύμφωνα με:
1. το άρθ. 19 ν. 4009/11 (195 Α΄), όπως ισχύει με το άρθρο άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο του
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το άρθ. 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
2. το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10
ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3. την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ άρθ. 6 ν. 2083/1992
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθ. 23
ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4. το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με το άρθ.
28 παρ. 26 ν. 2083/1992 και το άρθ. 2 ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5. το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6. το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
225/31-1-2017 τ. Β΄),
8. τη Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και
9. την από 8-11-2016 απόφαση κατανομής θέσεων της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Υγείας Μητέρας - Παιδιού
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Νεογνολογία».

Τεύχος Γ’ 184/23.02.2018

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. 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.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου 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 πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. 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.
• 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 της τελικής πράξης διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1718013830/22-12-2017
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης
της Ιατρικής Σχολής (συν. 22-12-2016) και σύμφωνα με:
1. το άρθ. 19 ν. 4009/11 (195 Α΄), όπως ισχύει με το
άρθρο άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο του
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το άρθ. 30 του ν. 4452/2017
(17 Α΄),
2. το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10
ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3. την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ άρθ. 6 ν. 2083/1992
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθ. 23
ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4. το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με το
άρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992 και το άρθ. 2 ν. 3282/2004
(208 Α΄),
5. το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6. το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
225/31-1-2017 τ. Β΄),
8. τη Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και
9. την από 8-11-2016 απόφαση κατανομής θέσεων
της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή
προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως
εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Χειρουργικής
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
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Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. 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.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου 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 πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. 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.
• 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 της τελικής πράξης διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. 1718013832/22-12-2017
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής (συν. 22ης-12-2016) και σύμφωνα με:
1) το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με
το άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο του
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το άρθ. 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄)
2) το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10
ν. 4485/2017 (114 Α΄)
3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ άρθ. 6 ν. 2083/1992
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθ. 23
ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4) το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με το
άρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992 και το άρθ. 2 ν. 3282/2004
(208 Α΄),
5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄)
8) τη Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και
9) την από 8-11-2016 απόφαση κατανομής θέσεων της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Παθολογίας
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
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3. 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.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου 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 πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. 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.
• 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 της τελικής πράξης διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
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