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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. Πρωτ: 1718016892/26-1-2018
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμορφολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
(συν. 15-9-2017), λαμβάνοντας υπόψη την από 17-7-2017
αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:
1) το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και άρθ. 84
παρ. 10 ν. 4485/2017 (114 Α΄),
2) το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το
άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο ν. 4405/2016
(129 Α΄) και άρθ. 30 ν. 4452/2017 (17 Α΄),
3) την παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του 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 (159 Α΄) και άρθ. 2
ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και
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΄),
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση (1)
μιας θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμορφολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
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Αντικείμενο της Γεωμορφολογίας είναι το γήινο ανάγλυφο καθώς και οι ενδογενείς και εξωγενείς διεργασίες
που το επηρεάζουν. Ως εκ τούτου μελετά και πραγματεύεται τις χερσαίες και υποθαλάσσιες γεωμορφές καθώς
και τις διάφορες γεωμορφολογικές διεργασίες.
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι κλάδος
της Γεωπληροφορικής και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες χωρικής διαχείρισης και ανάλυσης.
Κύριο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης είναι η
Γεωμορφολογία με την αξιοποίηση μεθόδων γεωπληροφορικής και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση προβλημάτων που
πραγματεύεται η επιστήμη της Γεωμορφολογίας.
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, 9 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1718016885/26-1-2018
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο
«Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (συν. 25-10-2017), λαμβάνοντας υπόψη την από
3-10-2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:
1) το άρθ. 15, παρ.15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και άρθ. 84
παρ.10, ν. 4485/2017 (114 Α΄),
2) το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το
άρθ. 70, ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο ν. 4405/
2016 (129 Α΄) και άρθ. 30, ν. 4452/2017 (17 Α΄),
3) την παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
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4) το άρθ. 14, ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με
το άρθ. 28 παρ. 26, ν. 2083/1992 (159 Α΄) και άρθ. 2
ν. 3282/2004 (208 Α΄)
5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και
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΄),
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση (1)
μιας θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο της Πετρολογίας Πυριγενών
Πετρωμάτων αφορά τη μελέτη πυριγενών πετρωμάτων,
(πλουτώνια, μανδυακά, φλεβικά, ηφαιστειακά και πυροκλαστικά πετρώματα), μελέτη ορυκτολογικών συστατικών πυριγενών πετρωμάτων, χρήση και ανάπτυξη
σύγχρονων μεθόδων πετρολογικής έρευνας, ταξινόμηση και ονοματολογία πυριγενών πετρωμάτων. Χημική
σύσταση πυριγενών πετρωμάτων. Δομές μαγματικών
πετρωμάτων. Μάγμα και μαγματικές διεργασίες: σύσταση και φυσικές ιδιότητες μάγματος, θεωρητική και πειραματική προσέγγιση τήξης και κρυστάλλωσης, τρόποι
σχηματισμού, εξέλιξης - διαφοροποίησης, ανόδου και
απόψυξης του. Βασαλτικό και Γρανιτικό μάγμα. Μορφές
διεισδυτικών και έκχυτων μαγματικών σωμάτων. Ηφαίστεια. Κατηγορίες και προϊόντα ηφαιστείων, Οφιολιθικά
συμπλέγματα. Εφαρμογές και χρήσεις πυριγενών πετρωμάτων.
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 υπο-
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χρεώσεις 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, 9 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1718015353/15-1-2018
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης
βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης
της Ιατρικής Σχολής (συν. 30-11-2017), λαμβάνοντας
υπόψη την από 27-10-2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή
και σύμφωνα με:
1) το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και άρθ. 84, παρ.
10 ν. 4485/2017 (114 Α΄),
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2) το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει
με το άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο,
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και άρθ. 30 ν. 4452/2017 (17Α΄),
3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4) το άρθ. 14, ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με
το άρθ. 28, παρ. 26 ν. 2083/1992 (159 Α΄) και άρθ. 2
ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5) το π.δ.134/1999 (132 Α΄)
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και
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΄),
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Χειρουργικής (Γ.Σ. 23-11-2017).
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».
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.
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• 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, 9 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1718016883/26-1-2018
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας: θεωρητικά ζητήματα και εφαρμογές».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συν.
30-10-2017), λαμβάνοντας υπόψη την από 12-7-2017
αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και άρθ. 84
παρ. 10, ν. 4485/2017 (114 Α΄),
2) του άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και άρθ. 30 ν. 4452/2017 (17 Α΄),
3) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4) του άρθ. 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει
με το άρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992 (159 Α΄) και άρθ. 2
ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5) του π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
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6) του π.δ. 85/2013 (124 Α΄)
7) της Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
225/31-1-2017 τ.Β΄),
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας
(1) θέσεως καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της
Γαλλικής Γλώσσας: θεωρητικά ζητήματα και εφαρμογές».
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η αξιοποίηση σύγχρονων γλωσσολογικών θεωριών
και προσεγγίσεων για τη μελέτη των γλωσσικών επιπέδων της γαλλικής (μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία,
λεξιλόγιο) με στόχο να εφαρμοστούν στη διδασκαλία της
γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν 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
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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 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 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1718015359/15-1-2018
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης
βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης
της Ιατρικής Σχολής (συν. 21-12-2017), λαμβάνοντας
υπόψη την από 12-12-2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή
και σύμφωνα με:
1) το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και άρθ. 84 παρ.
10 ν. 4485/2017 (114 Α΄),
2) το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το
άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο ν. 4405/2016
(129 Α΄) και άρθ. 30 ν. 4452/2017 (17 Α΄),
3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4) το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με
το άρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992 (159 Α΄) και άρθ. 2
ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και
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΄),
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Παθολογίας (Γ.Σ. 18-12-2017)
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».
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 δι-
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καιολογητικά 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, 9 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1718016894/26-1-2018
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό
αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος Μαθηματικών (συν. 14-11-2017), λαμβάνοντας
υπόψη την από 6/10/2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή
και σύμφωνα με:
1) το άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και άρθ. 84
παρ.10 ν. 4485/2017 (114 Α΄)
2) το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το
άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο ν. 4405/2016
(129 Α΄) και άρθ. 30 ν. 4452/2017 (17 Α΄),
3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄)ν
4) το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με
το άρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992 (159 Α΄) και άρθ. 2
ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και
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΄),
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση (1)
μιας θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Αντικείμενο των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής είναι η ανάπτυξη μαθηματικών προτύπων και μεθόδων
για την μελέτη συστημάτων και φαινομένων στα οποία
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υπεισέρχεται τυχαιότητα. Το γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική» περιλαμβάνει τις περιοχές της
Θεωρίας Πιθανοτήτων, των Εφαρμοσμένων Πιθανοτήτων, των Στοχαστικών Διαδικασιών, του Στοχαστικού Λογισμού, της Κλασικής Στατιστικής Συμπερασματολογίας,
της Μπεϋζιανής Στατιστικής Συμπερασματολογίας, της
Δειγματοληψίας καθώς κι εφαρμογές τους. Οι μέθοδοι
των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής έχουν εφαρμογές
στην αποτίμηση της απόδοσης συστημάτων και στην
πρόβλεψη της τυπικής συμπεριφοράς τους, καθώς και
στην εξαγωγή συμπερασμάτων από πειραματικά δεδομένα για φαινόμενα που εμπεριέχουν τυχαιότητα σε όλο
το φάσμα των Επιστημών.
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, 9 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1718015352/15-1-2018
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης
βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης
της Ιατρικής Σχολής (συν. 21-12-2017), λαμβάνοντας
υπόψη την από 12-12-2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή
και σύμφωνα με:
1) το άρθ. 15 παρ.15 (ζ), 21 παρ.2 (ιδ) και άρθ. 84 παρ.10
ν. 4485/2017 (114 Α΄)
2) το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το
άρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθ. τέταρτο ν. 4405/2016
(129 Α΄) και άρθ. 30 ν. 4452/2017 (17 Α΄),
3) την παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4) το άρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με
το άρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992 (159 Α΄) και άρθ. 2
ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5) το π.δ.134/1999 (132 Α΄)
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και
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΄),
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Παθολογίας (Γ.Σ. 18-12-2017)
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».
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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.
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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.
Aθήνα, 9 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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