
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Αριθμ. 1718028207/18-5-2018 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επι-

στημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 

«Παιδιατρική-Αναπτυξιακή Παιδιατρική». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της συνέλευσης 
της Ιατρικής Σχολής (συν. 27-4-2018), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 29-3-18 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 μετά την 
τροποποίησή του με το άρθ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4521/2018 
(38 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 υπ’ αριθ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

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 Υγείας Μητέρας-Παιδιού (Γ.Σ. 18-4-18)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Παιδιατρική-Αναπτυξιακή Παιδιατρική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψή-

φιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορια-
κό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου 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 δι-

αβατηρίου
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 δη-
μοσιεύσεις 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-
χρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το 
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων 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 επιπέ-
δου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση 
της ελληνικής γλώσσας.

• 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.

• 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.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρε-
σία 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 θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 
ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 14 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

     Αριθμ. 1718028211/18-5-2018 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επι-

στημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμε-

νο «Πνευμονολογία». 

   Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής (συν. 27-4-2018), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 16-4-2018 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμ-
φωνα 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. 4009/11 (195 Α΄) όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με το άρθ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4521/2018 
(38 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.  3549/07 (69 Α΄),

4) το υπ’ αριθ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

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. 24-4-2018)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Πνευμονολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-
ψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου 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 δη-
μοσιεύσεις 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-
χρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το 
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων 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 υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο 
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο-
λυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
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 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.

• 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 διορι-
σμού.

• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 14 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

       Αριθμ. 1718028215/18-5-2018 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επι-

στημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμε-

νο «Αγγειοχειρουργική». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής (συν. 27-4-18), λαμβάνοντας υπόψη την 
από 5-4-2018 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 μετά την 
τροποποίησή του με το άρθ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4521/2018 
(38 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 υπ’ αριθ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

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. 25-4-2018)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-

ψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου 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 δι-

αβατηρίου.

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 δη-
μοσιεύσεις 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-
χρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το 
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων 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 Γυ-
μνασίου 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 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.

• 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.

• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
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 θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 14 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6164 Τεύχος Γ’ 829/24.07.2018

       Αριθμ. 1718028077/17-5-2018 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθ-

μίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος 

Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλό-

τητα Οικοσυστημάτων».

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Βιολογίας (συν. 28-2-2018), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 20/2/2018 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1) το αρθ. 15 παρ.15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και αρθ. 84 
παρ.10 ν. 4485/2017 (114 Α΄),

2) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το 
αρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το αρθ. τέταρτο ν. 4405/2016 
(129 Α΄) και αρθ. 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.  3549/07 (69 Α΄),

4) το αρθ. 14 ν.   1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με 
το αρθ. 28 παρ.26 ν.  2083/1992 (159 Α΄) και αρθ. 2 
ν. 3282/2004 (208 Α΄),

5) το αρθ. 9 παρ. 3 του ν. 4521/18 (38 Α΄) καθώς και το 
υπ΄ αριθ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

6) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
7) το π.δ. 85/2013 (124 Α’) και
8) 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 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρω-

τή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα 
Οικοσυστημάτων».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το επιστημονικό πεδίο της θέσης αφορά στην αναγνώ-
ριση και ανάλυση των προτύπων της βιοποικιλότητας σε 
μακρο-οικολογικό επίπεδο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-
ψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορια-
κό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου 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 δη-
μοσιεύσεις 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-
χρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το 
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων 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 υποβά-
λουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυ-
τήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
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 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.

• 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, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά 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 μπο-
ρεί 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, 15 Μαρτίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6165Τεύχος Γ’ 829/24.07.2018

        Αριθμ. 1718028251/18-5-2018 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επι-

στημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 

«Δερματολογία-Αφροδισιολογία». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής (συν. 27-4-2018), λαμβάνοντας υπόψη την 
από 16-4-2018 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 μετά την 
τροποποίησή του με το άρθ. 9 παρ. 1 και 2 ν.4521/2018 
(38 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 υπ’ αριθ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

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. 24-4-2018)
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Δερματολογία-Αφροδισιολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-

ψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορια-
κό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου 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 δη-
μοσιεύσεις 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-
χρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το 

κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων 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 Γυμνα-
σίου 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 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.

• 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.

• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
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 θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αριθμ. 20183112 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθμί-

δα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οι-

κονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, 

Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Αξιολόγηση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
από 2-5-2018 απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6166 Τεύχος Γ’ 829/24.07.2018

πρωτ. 15509/24-4-2018 αίτηση εξέλιξης μόνιμης Επί-
κουρου Καθηγήτριας κατά τις διατάξεις του τετάρτου 
άρθρου του ν. 4405/2016 όπως ισχύουν και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιή-
θηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του τετάρτου άρθρου 
του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017, του 
άρθρου 83 του ν. 4485/2017, καθώς και του άρθρου 9 
του ν. 4521/2018,

2) των άρθρων 15 παρ. 15ζ, 21 παρ. 2 εδαφ. ιδ, 84 
παρ. 9 και 88 παρ. β (Καταργούμενες διατάξεις επί των 
άρθρων 9 και 10 του ν. 4009/2011) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α’/4-8-2017),

3) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010,
4) του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2517/1997,
5) του π.δ. 134/1999 (132/τ.Α’),
6) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018, παρ. 1ββ) και παρ. 2 - 

Προσόντα εκλογής σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή 
κ.λπ.,

7) της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυ-
κλίου του ΥΠΠΕΘ,

8) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-1-2017) -ΑΠΕΛΛΑ,

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση και Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υπο-
ψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφι-
ότητας σε θέσεις εκλογής, εγγράφονται στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μέσα από τη διαδικτυακή 
διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr και υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για 
την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

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

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη-

μα αυτών.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά 

δημοσιεύματα.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά και 
εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, 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.

- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση 
υποψηφιότητας και καταχωρούν τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από τα στοιχεία 1 έως 6, εξαιρουμέ-
νων όσων έχουν ήδη καταχωρήσει κατά την εγγραφή 
τους στο γενικό Μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαι-
ροποίησης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλε-
κτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και 
ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται 
στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς επίσης και στα 
μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς ει-
σηγητικής επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω 
διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για να στελεχώσει τη 
συγκεκριμένη θέση, υποχρεούται να καταθέσει:

• Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

• 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 Ευρω-
παϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμό-
διας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει 
ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

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 της οποίας το ύψος δε μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικο-
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα 
Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210-4142300).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6167Τεύχος Γ’ 829/24.07.2018

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 5567 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθ-

μίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Ιατρι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνω-

στικό αντικείμενο «Φαρμακολογία».

    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνο-
ντας υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης της Ιατρικής 
Σχολής (συνεδρία 27-03-2018) και την υπ’ αριθμ. 117/
19-03-2018 αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 
195, τ.Α΄), όπως ισχύουν,

2. της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν.4405/2016 
(Φ.Ε.Κ. 129, τ.Α’),

3. το άρθρο 23 παρ. 1 του ν.3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69, τ.Α΄),
4. της παρ.5 και 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 

(Φ.Ε.Κ. 87, τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με το άρ-
θρο 2 του ν.3282/2004,

5. τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21 
παρ.2 εδάφιο ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 
(Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ.Α΄),

6. του άρθρου 21 παρ. 2 εδάφιο ιδ του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114, τ.Α΄),

7. του π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8. του άρθρου 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017,
9. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17, τ.Α΄),
10. το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38, τ.Α΄),
11. την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(Φ.Ε.Κ. 225/31-01-2017, τ.Β’ ) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),

12. τις διατάξεις του π.δ. 96/05-06-2013 άρθρο1 (Φ.Ε.Κ. 
133/05-06-2013, τ.Α΄ «Κατάργηση -συγχώνευση τμημά-
των - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,

13. την υπ’ αριθ. 16775/28-11-2017 (Φ.Ε.Κ. 4472/
19-12-2017, τ.Β΄) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης «Θέματα λειτουργίας της μονοτμηματικής 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης», 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν.4485/2017,

14. την υπ’ αριθμ. 57356/Ζ1/12-04-2018 (Φ.Ε.Κ. 
1413/25-04-2018, τ.Β΄) απόφαση του του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
σε Ιατρική Σχολή»,

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας , 
με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 

για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστη-
μα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο-
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτε-
ρικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).

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

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

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

διαβατηρίου.
- Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υπο-

βάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013 
(Φ.Ε.Κ. 254, τ. Α΄), μετά την εκλογή.

• 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.

• 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. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι 
υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - 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 (ειδ. Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 15 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6168 Τεύχος Γ’ 829/24.07.2018

      Αριθμ. 3907 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθ-

μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών 

και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα 

Υπολογιστών».

    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολο-
γικών Επιστημών (συνεδρία 20-03-2018) και την αριθμ. 
127/19-03-2018 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου 
Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 
195, τ.Α΄), όπως ισχύουν,

2. της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Φ.Ε.Κ. 129, τ.Α’),

3. το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69, τ.Α΄),
4. της παρ.5 και 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 

(Φ.Ε.Κ. 87, τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με το άρ-
θρο 2 του ν.3282/2004,

5. τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21 
παρ.2 εδάφιο ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 
(Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ.Α ),

6. του άρθρου 21 παρ. 2 εδάφιο ιδ του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114, τ.Α΄),

7. του π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8. του άρθρου 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017,
9. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17, τ.Α΄),
10. το άρθρο 9 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38, τ.Α΄),
11. την. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ 225/ 

31-01-2017, τ.Β’ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7 )

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με 
γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστη-
μα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο-
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτε-
ρικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά 

δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

διαβατηρίου.
- Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υπο-

βάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013 
(Φ.Ε.Κ. 254, τ.Α΄), μετά την εκλογή.

• 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.

• 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. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι 
υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - 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 (ειδ. Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 15 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03008292407180008*
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