
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO 
ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

Αριθμ. 1718013817/22.12.2017 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήμα-
τος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβι-
κών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστι-
κό αντικείμενο «Ιστορία της Ρωσίας και της Σοβιε-
τικής Ένωσης (19ος - 20ος αιώνας)».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβι-
κών Σπουδών (συν. 25ης.7.2017) και σύμφωνα με:

1) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με 
το άρθρο 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το αρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 
(17 Α΄),

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

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ αρθ. 6 ν. 2083/1992 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 αρθ. 23 
ν. 3549/2007 (69 Α΄),

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

5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7) την Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
225/31.1.2017 τ.Β΄),

8) την 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 κα-
θηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών 

Σπουδών

- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ρωσίας 
και της Σοβιετικής Ένωσης (19ος - 20ος αιώνας)».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ρωσίας και της 
Σοβιετικής Ένωσης (19ος - 20ος αιώνας)» αφορά στη δι-
δασκαλία, έρευνα και μελέτη του πολιτικού φαινομένου, 
της κοινωνίας, των θεσμών, της τεχνολογίας και του πο-
λέμου, καθώς και της θέσης της Ρωσίας στο ευρωπαϊκό 
και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

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 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 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.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• 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 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 της 
οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών 
(ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 1718013837/22.12.2017 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήμα-

τος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-

τισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών στη βαθμίδα του επίκουρου κα-

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική και 

Προπονητική Πετοσφαίρισης».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(συν. 14ης.7.2017) και σύμφωνα με:

1) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με 
το άρθρο 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το αρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 
(17 Α΄),

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

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ αρθ. 6 ν. 2083/1992 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 αρθ. 23 
ν. 3549/2007 (69 Α΄),

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

5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),

7) την Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
225/31.1.2017 τ.Β΄),

8) την 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 κα-
θηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τομέας Αθλοπαιδιών
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική και Προ-
πονητική Πετοσφαίρισης».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης 
πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν 
την αθλητική προπόνηση της πετοσφαίρισης, με στόχο 
τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. 
Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της υπό προ-
κήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική 
κατάρτιση στην πετοσφαίριση σε αθλητές-τριες διαφόρων 
ηλικιών και επιπέδων. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι πρα-
κτικές εφαρμογές στην προπονητική της πετοσφαίρισης 
διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που 
σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση (βασική ατομική τε-
χνική), την τακτική σκέψη (ατομική - ομαδική τακτική) που 
αφορά τα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική στρατηγική και 
την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό και την αξιολό-
γηση της προπόνησης και του αγώνα, τη γνώση των κανό-
νων του παιχνιδιού και τις φυσιολογικές παραμέτρους που 
αφορούν στη φυσική κατάσταση. Ερευνητικά προσεγγί-
ζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών 
και θεωρητικών επιστημών όπως της φυσιολογίας και 
εργοφυσιολογίας, της παιδαγωγικής και διδακτικής, της 
βιομηχανικής και κινησιολογίας, καθώς και της ψυχολογί-
ας. Επιπλέον, προσεγγίζονται ειδικά θέματα που αφορούν 
την πετοσφαίριση και την εξέλιξή της σε διεθνές επίπεδο.

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.
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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 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 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 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 της 
οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών 
(ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 1718013804/22.12.2017 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμή-

ματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασι-

ατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα 

του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικεί-

μενο «Γεωγραφία και Χαρτογραφία της Ενέργειας 

και των Φυσικών Διαθεσίμων στη Ν/Α Μεσόγειο».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατι-
κών Σπουδών (συν. 7ης.3.2017) και σύμφωνα με:

1) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με 
το άρθρο 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το αρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 
(17 Α΄),

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

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ αρθ. 6 ν. 2083/1992 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 αρθ. 23 
ν. 3549/2007 (69 Α΄),

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

5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7) την Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
225/31.1.2017 τ.Β΄),

8) την 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 κα-
θηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 

Σπουδών
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία και Χαρ-
τογραφία της Ενέργειας και των Φυσικών Διαθεσίμων 
στη Ν/Α Μεσόγειο»

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Η Χαρτογραφική παρουσίαση των Ενεργειακών Πόρων 
της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Ν/Α Μεσογεί-
ου, οι εκτιμήσεις της χωροθεσίας τους, οι διακρατικές 
διαδρομές των Ενεργειακών και Υδάτινων Πόρων και 
Φυσικών Διαθεσίμων, η οικονομική αξιολόγηση της εξο-
ρύξεώς των και η δημιουργία Δυναμικών Συστημικών 
Υποδειγμάτων Κινδύνου - Οφέλους για τις πολιτικο-οι-
κονομικές ισορροπίες στην εύφλεκτη περιοχή της Ν/Α 
Μεσογείου και Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, συμπληρώ-
νει τη διδασκαλία και την έρευνα σε όλες τις συνιστώσες 
μελέτης των εθνικών δρώντων, εθνοτικών υποσυνόλων 
και οικονομικο-πολιτικών υποσυστημάτων του ανωτέρω 
Γεωγραφικού Συμπλόκου. Το γνωστικό αυτό αντικείμε-
νο θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες σε δύο 
εξάμηνα: 1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πλη-
ροφοριών. (Θεωρία Διανυσματικών Χαρτών Πληροφο-
ριών - Vector Analysis, Θεωρία Επιπέδων Πληροφοριών 
Χαρτών - Raster Analysis, Εφαρμογές στα Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών Ι). 2. Χώροι ασαφών και μετα-
βαλλόμενων δεδομένων οικονομικής, πολιτικής, εθνο-
πολιτισμικής, γλωσσικής, αμυντικής, δημογραφικής κ.τ.λ. 
φύσεως. 3. Μέθοδοι προβλεπτικών σεναρίων γεωστρα-
τηγικών εξελίξεων (γεωοικονομικών, γεωπολιτικών και 
γεωπολιτισμικών, του χώρου της Ευρύτερης Μέσης Ανα-
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τολής και της Τουρκίας). 4. Χαρτογραφική αποτύπωση 
υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
(ΑΟΖ). (Γεωλογική και νομική προσέγγιση προσδιορι-
σμού υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Γεωγραφικά Συστήμα-
τα Πληροφοριών. Μεθοδολογία προσδιορισμού ορίου 
υφαλοκρηπίδας ανά περίπτωση. Η χρήση σύγχρονης 
τεχνολογίας αποτύπωσης του πυθμένα για τον προσδι-
ορισμό της υφαλοκρηπίδας [πολυδεσμικά ηχοβολιστικά, 
ηχοβολιστικά πλευρικής σάρωσης, τομογράφοι πυθμένα, 
κλπ.] Εφαρμογές στις ΑΟΖ των κρατών της Ανατολικής 
Μεσογείου. Η ειδική περίπτωση της Ελλάδος). 5. Ενεργει-
ακοί Πόροι στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. 
(Κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, υδριτών μεθα-
νίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ένυδρο μεθάνιο ως 
μελλοντική πηγή ενέργειας. Χωρική κατανομή ενδείξεων 
(pockmarks, mounds, κλπ) για ύπαρξη νέων κοιτασμάτων 
στην Ανατολική Μεσόγειο από τη διασάφηση της υφής 
του πυθμένα. Προοπτική εκμετάλλευσης και τεχνολο-
γικές εξελίξεις. Υφιστάμενοι και σχεδιαζόμενοι αγωγοί 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Μέση Ανατολή 
και Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουσες και μελλοντικές 
ενεργειακές υποδομές στον ευρύτερο χώρο της Μέσης 
Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου).

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 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 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 της 
οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών 
(ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 1718013834/22.12.2017 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμή-

ματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευ-

τική Χημεία με έμφαση στον ορθολογικό σχεδι-

ασμό φαρμάκων».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Φαρμακευτικής (συν. 21ης.6.2017) και 
σύμφωνα με:

1) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με το 
άρθρο αρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το αρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 
(17 Α΄),

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

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ αρθ. 6 ν. 2083/1992 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 αρθ. 23 
ν. 3549/2007 (69 Α΄),

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

5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7) την 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) την 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 κα-
θηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Φαρμακευτικής
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική 
Χημεία με έμφαση στον ορθολογικό σχεδιασμό φαρ-
μάκων».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Σχεδιασμός, νέων οργανικών ενώσεων με πιθανή φαρ-
μακολογική δράση με τη χρήση σύγχρονων υπολογιστι-
κών τεχνικών. Αξιολόγηση της δράσης για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχέσεων δομής - δράσεως. Μελέτη των 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων αυτών των ενώσεων και της 
αλληλεπίδρασής τους με το βιολογικό υπόστρωμα.

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 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 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 της 
οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών 
(ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 1718013808/22.12.2017 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήμα-

τος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα 

του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμε-

νο «Ιστορία της Φιλοσοφίας».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
(συν. 19ης.7.2017) και σύμφωνα με:

1) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με 
το άρθρο 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το αρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 
(17 Α΄),

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

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ αρθ. 6 ν. 2083/1992 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 αρθ. 23 
ν. 3549/2007 (69 Α΄),

4) το αρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με το 
αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992 και το αρθ. 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) την Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
225/31.1.2017 τ.Β΄),

8) την 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 κα-
θηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Τομέας Φιλοσοφίας
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλο-
σοφίας».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Εξετάζεται η ιστορική και εννοιολογική περιοδολόγη-
ση του φιλοσοφικού στοχασμού από τους προσωκρα-
τικούς φιλοσόφους (Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, 
Ηράκλειτος, Δημόκριτος), την κλασική περίοδο (Σωκρά-
της, Πλάτων, Αριστοτέλης), την ελληνιστική εποχή (Νεο-
πλατωνισμός, Στωϊκισμός) και το κλείσιμο της Φιλοσο-
φικής Σχολής των Αθηνών, στη Μεσαιωνική φιλοσοφία 
(Δύση - Βυζάντιο), στη φιλοσοφία της Αναγέννησης, στη 
Νεότερη φιλοσοφία έως σήμερα.

Ωσαύτως πραγματοποιείται εξέταση της διαχρονίας 
βασικών φιλοσοφικών ιδεών και γίνεται παρουσίαση των 
βασικότερων φιλοσοφικών ρευμάτων. Παρουσιάζεται η 
φιλοσοφία στο γενικότερο πνευματικό και χωροχρονικό 
πλαίσιο, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την ιστορική 
εξέλιξη της ιστορίας της φιλοσοφίας.

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 υποχρε-
ώσεις 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 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 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.

Aθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 1718013824/22.12.2017 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμή-

ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθ-

μίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική 

Μάθηση και Μεγάλα Δεδομένα για Επεξεργασία 

Σήματος».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συν. 
20ης.11.2017) και σύμφωνα με:

1) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με 
το άρθρο 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το αρθ. τέταρτο του 
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ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 
(17 Α΄),

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

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ αρθ. 6 ν. 2083/1992 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 αρθ. 23 
ν. 3549/2007 (69 Α΄),

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

5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7) την Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
225/31.1.2017 τ.Β΄),

8) την 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 κα-
θηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρω-

τή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση και Μεγάλα Δεδομένα 
για Επεξεργασία Σήματος».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Ανάπτυξη μεθόδων Μηχανικής Μάθησης για την απο-
δοτική διαχείριση μαζικών δεδομένων για επεξεργασία 
σήματος με εφαρμογές στην επεξεργασία, ανάλυση και 
αναγνώριση εικόνων, video, φωνής, ακουστικών σημά-
των, βιοϊατρικών σημάτων, σημάτων πάνω σε γράφους 
και σημάτων σε τηλεπικοινωνίες 5G.

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 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 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 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.

Aθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 1718013801/22.12.2017 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δι-

οίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του αναπλη-

ρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη / Δι-

εθνής Πολιτική».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του 
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Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
(συν. 7ης.11.2017) και σύμφωνα με:

1) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με 
το άρθρο 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το αρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 
(17 Α΄),

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

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ αρθ. 6 ν. 2083/1992 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 αρθ. 23 
ν. 3549/2007 (69 Α΄),

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

5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7) την Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
225/31.1.2017 τ.Β΄),

8) την 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 κα-
θηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλη-

ρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη / Διεθνής Πολιτική».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά - ειδικότερα τα βασικά 
επιμέρους πεδία της πολιτικής επιστήμης (κράτος, αντι-
προσώπευση, πολιτική κουλτούρα, συγκριτική πολιτική 
ανάλυση) καθώς επίσης των διεθνών σχέσεων και της πο-
λιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (θέματα και θε-
σμοί διαπραγμάτευσης, συνεργασίας και διακυβέρνησης).

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 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 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.

Aθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03002080203180008*


		2018-03-05T10:20:53+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




