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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 985
5 Οκτωβρίου 2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 1415019285/17−6−2015
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
επίκουρου καθηγητή της Νομικής Σχολής, του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση
στο Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
της Νομικής Σχολής (συν. 7−4−2015) και της συνέλευσης
της Νομικής Σχολής (1−4−2015) λαμβάνοντας υπόψη την
από 2−3−2015 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του ν. 4076/2012 (159 Α΄) και
10 παρ. 6 (ζ) καθώς και της παρ. 3 και 5 του άρθρου 77
του ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθρο 5 του
ν. 4076/2012 (159 Α΄) και το άρθρο 34 του ν.4115/2013
(24 Α΄).
2) 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΄).
3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ.
4 του ν. 2517/1997 (160 Α΄).
4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
ν. 2083/1992.
5) την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (160 Α΄).
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (208 Α΄).
7) το Π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄).
9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (2619/Β΄) και τις από 20−12−2013 και
24−2−2014 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας
και θρησκευμάτων προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη)
την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τομέας Δημοσίου Δικαίου
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με
έμφαση στο Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο».
Συμπεριλαμβάνει μία γενική ενασχόληση με το Δημό−
σιο Δίκαιο, δηλαδή με τον κλάδο του δικαίου ο οποίος
αντιδιαστέλλεται από τους κλάδους του Ιδιωτικού και
του Ποινικού δικαίου και αφορά στην οργάνωση του
Κράτους και της κρατικής εξουσίας, καθώς και στους
ειδικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τις σχέσεις των ιδιω−
τών με τους φορείς δημόσιας εξουσίας και την επίλυση
των μεταξύ τους διαφορών.
Το φορολογικό δίκαιο είναι ο κλάδος της νομικής
επιστήμης που έχει ως αντικείμενο έρευνας και επι−
στημονικής επεξεργασίας τη φορολογική νομοθεσία,
δηλαδή το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν
τη λειτουργία του φόρου και τη φορολογική έννομη
σχέση. Ειδικότερα, το φορολογικό δίκαιο περιλαμβάνει
τις συνταγματικές αρχές της φορολογίας, τις διατάξεις
που ρυθμίζουν τα επιμέρους φορολογικά αντικείμενα
καθώς και τους κανόνες της φορολογικής διαδικασίας.
Τέλος στην ύλη του φορολογικού δικαίου υπάγονται
οι δικονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις φορο−
λογικές διαφορές.
Το δημοσιονομικό δίκαιο έχει ως αντικείμενο έρευνας
τη δημοσιονομική νομοθεσία, δηλαδή το σύνολο των
κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την εξεύρεση, διαχεί−
ριση και διάθεση των οικονομικών μέσων με σκοπό την
ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου κράτους.
Το δημοσιονομικό δίκαιο αποτελείται από το σύνολο
των νομικών κανόνων που αναφέρονται στα δημόσια
οικονομικά του κράτους και ειδικότερα στο δίκαιο του
δημόσιου λογιστικού που διέπει την κατάρτιση, ψήφιση
και εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedou.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 όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
1. 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
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• 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
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 διο−
ρισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ−
λονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που προβεί
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 1415019283/17−6−2015
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
επίκουρου καθηγητή της Νομικής Σχολής, του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Δι−
οικητικό Δίκαιο».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας

της Νομικής Σχολής (συν. 7−4−2015) και της συνέλευσης
της Νομικής Σχολής (1−4−2015) λαμβάνοντας υπόψη την
από 2−3−2015 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα με :
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του ν. 4076/2012 (159 Α΄) και
10 παρ. 6 (ζ) καθώς και της παρ. 3 και 5 του άρθρου 77
του ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθρο 5 του
ν. 4076/2012 (159 Α΄) και το άρθρο 34 του ν.4115/2013
(24 Α΄).
2) 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΄)
3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ.
4 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
ν. 2083/1992
5) την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (208 Α΄)
7) το Π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄)
9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 Κοινή υπουρ−
γική απόφαση (2619/Β΄) και τις από 20−12−2013 και
24−2−2014 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας
και θρησκευμάτων προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη)
την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τομέας Δημοσίου Δικαίου
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και
ιδίως Διοικητικό Δίκαιο»
Το αντικείμενο της παραπάνω θέσης καλύπτει σω−
ρευτικά τα ακόλουθα: Κατά πρώτον, μία γενική ενασχό−
ληση με το Δημόσιο Δίκαιο, δηλαδή με τον κλάδο του
δικαίου ο οποίος αντιδιαστέλλεται από τους κλάδους
του Ιδιωτικού και του Ποινικού δικαίου και αφορά στην
οργάνωση του Κράτους και της κρατικής εξουσίας, κα−
θώς και στους ειδικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τις
σχέσεις των ιδιωτών με τους φορείς δημόσιας εξουσίας
και την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών.
Κατά δεύτερον, μία εντονότερη και πιο στοχευμένη,
ποσοτικά και ποιοτικά, ενασχόληση με τους επί μέρους
κλάδους του Διοικητικού Δικαίου. Στο Διοικητικό δίκαιο
με την ευρεία έννοια του όρου, η οποία προτάσσεται
εν προκειμένω, δεν εντάσσεται μόνο η θεωρητική και
πρακτική εξέταση των γενικών, διαδικαστικών και ου−
σιαστικών, κανόνων οι οποίοι αφορούν στην οργάνωση
και τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης (Γενικό Διοικητικό
Δίκαιο). Καταλαμβάνει εξίσου το αντικείμενο της Διοι−
κητικής Δικονομίας και γενικότερα το πεδίο της επίλυ−
σης διοικητικών διαφορών. Καλύπτει ακόμη και τους επί
μέρους κλάδους του Ειδικού Διοικητικού Δικαίου, όπως
είναι το Δίκαιο του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας,
το Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, το Δίκαιο των
Δημοσίων Συμβάσεων, το Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης, ακόμη και το Δημόσιο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
ως συνιστώσα του Διοικητικού Οικονομικού Δικαίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedou.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 όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
1. 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
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• 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
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 διο−
ρισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ−
λονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που προβεί
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 1415019799/22−6−2015
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
επίκουρου καθηγητή της Νομικής Σχολής, του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
γνωστικό αντικείμενο «Εγκληματολογία−Σωφρονι−
στική».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
της Νομικής Σχολής (συν. 7−4−2015) και της συνέλευσης
της Νομικής Σχολής (1−4−2015) λαμβάνοντας υπόψη την
από 3−4−2015 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα με :
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του ν. 4076/2012 (159 Α΄) και
10 παρ. 6 (ζ) καθώς και της παρ. 3 και 5 του άρθρου 77
του ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθρο 5 του
ν. 4076/2012 (159 Α΄) και το άρθρο 34 του ν.4115/2013
(24 Α΄).
2) 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΄)
3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ.
4 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντι−
καταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.
2083/1992
5) την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.
1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.
3282/2004 (208 Α΄)
7) το Π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄)
9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (2619/Β΄) και τις από 20−12−2013 και
24−2−2014 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας
και θρησκευμάτων προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη)
την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τομέας Ποινικών Επιστημών
−Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Εγκληματολογία−
Σωφρονιστική»
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσε−
ται είναι Εγκληματολογία − Σωφρονιστική. Επικεντρώ−
νεται στις θεωρητικές κατευθύνσεις, τις θεωρίες και
τις μεθόδους έρευνας στην Εγκληματολογία, όπως και
σε επιμέρους εγκλήματα και ειδικά ζητήματα, τα οποία
προσεγγίζονται από πραγματιστική σκοπιά. Εξετάζεται
το εγκληματικό φαινόμενο, ο δράστης του εγκλήματος,
το θύμα, η κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα και οι
λειτουργίες του «συστήματος» ποινικής δικαιοσύνης και
παρουσιάζονται οι κυριότερες κατευθύνσεις της Εγκλη−
ματολογίας. Στη συνέχεια αναλύονται οι κυριότερες
μέθοδοι διερεύνησης του εγκληματικού φαινομένου και
οι Σχολές και θεωρίες που εξηγούν ή ερμηνεύουν το
εγκληματικό φαινόμενο.
Τέλος εξετάζονται επιμέρους εγκλήματα μορφές
εγκληματικής/ παραβατικής συμπεριφοράς (εγκλήματα
που σχετίζονται με τις ναρκωτικές ουσίες, οικονομικά
εγκλήματα, κ.λπ.).

6654

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedou.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 όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
1. 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
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• 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
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 διο−
ρισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ−
λονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που προβεί
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1415019172
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Φαρ−
μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. 6−5−2015) και της Συ−
νέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής (συν. 7−4−2015),
λαμβάνοντας υπόψη την από 16−2−15 αίτηση εξέλιξης
Λέκτορα και σύμφωνα με:
1) τα άρθρα 8 παρ. 18 (η) , 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του ν.4076/2012 (159 Α΄) και
10 παρ. 6(ζ) καθώς και τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 77
του ν. 4009/2011 (195Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 του
ν. 4076/2012 (159 Α΄) και το άρθρο 34 του ν.4115/2013
(24 Α΄)
2) 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΄)
3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ.
4 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/1992
5) την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (208 Α΄)
7) το Π.δ. 134/1999 (132Α΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄)
9) και την Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 ΚΥΑ (2619/
Β΄) καθώς και τις από 20/12/2013 και 24/2/2014 σχετικές
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση (1)
μιας θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (20.2.2015)
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Φαρμα−
κευτική Χημεία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
«Σχεδιασμός, σύνθεση και έλεγχος δομής ενώσεων
φαρμακολογικού και γενικότερα βιολογικού ενδιαφέ−
ροντος»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://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 (ενδεικτικά) :
1. 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
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βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• 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
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 διο−
ρισμού.
• 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.
Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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 πτυ−
χίο 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 1415019181
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή της Οδοντιατρικής
Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθ−
μίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Οδοντική Χειρουργική».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. 6−5−2015) και της
Συνέλευσης της Οδοντιατρικής Σχολής (συν. 28−4−2015),
λαμβάνοντας υπόψη την από 31−03−15 αίτηση εξέλιξης
Λέκτορα και σύμφωνα με:
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1) τα άρθρα 8 παρ. 18(η) , 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του ν.4076/2012 (159 Α΄) και
10 παρ. 6 (ζ) καθώς και τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 77
του ν. 4009/2011 (195Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 του
ν. 4076/2012 (159 Α΄) και τα άρθρα 34 και 50 του
ν.4115/2013 (24 Α΄)
2) 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΄)
3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ.
4 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/1992
5) την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
v. 3282/2004 (208 A΄)
7) το Π.δ. 134/1999(132Α΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 A΄)
9) και την Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (2619/Β΄) καθώς και τις από 20/12/2013 και
24/2/2014 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη)
την πλήρωση (1) μιας θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥ−
ΤΙΚΗΣ
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουρ−
γική».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
«Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουρ−
γικής περιλαμβάνει τη μορφολογία των δοντιών, την
αιτιοπαθογενεια, παθοβιολογια και επιδημιολογία των
παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, τη διάγνωση,
πρόληψη, αναχαίτιση και συντηρητική αποκατάσταση
των κάθε είδους βλαβών των οδοντικών ιστών, με έμ−
φαση στις τερηδονικές, καθώς και όλα τα υλικά και τις
τεχνικές αποκατάστασης.»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://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 (ενδεικτικά) :
1. 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
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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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
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 διο−
ρισμού.
• 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.
Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Iουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 1415019260/17−6−2015
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Μου−
σικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθ−
μίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Βυζαντινή Μουσική και μουσικές παραδό−
σεις της Ανατολικής Μεσογείου».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής (συν. 11−3−2015) και της Συνέλευ−
σης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (συν. 17−2−2015),
λαμβάνοντας υπόψη την από 26−11−2014 αίτηση εξέλιξης
καθηγητή και σύμφωνα με :
1) τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ. 3 παρ.7 του ν.4076/2012 (159 Α΄) και
10 παρ.6(ζ) καθώς και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 77
του ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 του
ν. 4076/2012 (159 Α΄) και το άρθρο 34 του ν. 4115/2013
(24 Α΄)

2) 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΄)
3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ.
4 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/1992
5) την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
6) την περιπτ. ¡ii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (208 Α΄)
7) το Π.δ. 134/1999 (132Α΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄)
9) και την Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (2619/Β΄) καθώς και τις από 20/12/2013 και
24/2/2014 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση (1)
μιας θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙ−
ΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (συν. 27−11−2014)
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Μουσική
και μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Μουσική και μου−
σικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου» αφορά
ζητήματα της επιστημονικής έρευνας που άπτονται των
σχέσεων, συγγενειών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ της
Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής ή Ψαλτικής και
των συγγενών ειδών της ανατολικής Μεσογείου. Προτε−
ραιότητα δίνεται στις σχέσεις με την υπόλοιπη ελληνική
κοσμική μουσική παράδοση, όπως την ελληνική δημο−
τική και τη νεοελληνική λαϊκή αστική μουσική και στις
καταγραφές με βυζαντινή παρασημαντική από τον 15ο
αι. μέχρι σήμερα ποικίλων ρεπερτορίων, όπως η λόγια
μουσική της οθωμανικής Πόλης, το σχολικό τραγούδι
του 19ου κυρίως αιώνα και το ελληνικό δημοτικό τρα−
γούδι, από τον 16ο μέχρι τον 20ο αιώνα. Στον πυρήνα
του αντικειμένου και σε μαθήματα διαβαθμισμένης δυ−
σκολίας Θεωρίας μελετάται και διδάσκεται το κοινό
θεωρητικό υπόβαθρο για την Ψαλτική και για πολλά
συγγενή είδη της μουσικής παράδοσης της ανατολικής
Μεσογείου με την εξέταση βασικών χαρακτηριστικών,
όπως η πολυδιαστηματικότητα, η τροπικότητα και η
πολυηχία.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://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 (ενδεικτικά) :
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
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εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• 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
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 διο−
ρισμού.
• 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.
Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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 Γυμνασί−
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει−
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 1415019167
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Τουρ−
κικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων
και Μετάφραση».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
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της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (συν.
11−3−2015) και της Συνέλευσης του Τμήματος Τουρκικών
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (συν. 19−
2−2015), λαμβάνοντας υπόψη την από 29−1−2015 αίτηση
εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:
1) τα άρθρα 8 παρ. 18 (η) , 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ.3 παρ.7 του ν.4076/2012 (159 Α΄) και
10 παρ. 6(ζ) καθώς και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 77
του ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 του
ν. 4076/2012 (159 Α΄), τα άρθρα 34 και 50 του ν.4115/2013
(24 Α΄)
2) 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΄)
3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ.
4 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του v.2083/1992
5) την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (208 Α΄)
7) το Π.δ. 134/1999 (132Α΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄)
9) και την Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (2619/Β΄) καθώς και τις από 20/12/2013 και
24/2/2014 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη)
την πλήρωση (1) μιας θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙ−
ΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Σω−
μάτων Κειμένων και Μετάφραση».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
«Η Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων (Corpus Linguistics)
ως κλάδος της εφαρμοσμένης γλωσσολογικής επιστή−
μης, μεθοδολογίας και έρευνας, με ειδικότερο πεδίο
εστίασης τις Μεταφραστικές Σπουδές (Translatiom
Studies). Ειδικότερα δε, η − μέσω των μεθόδων και των
προσεγγίσεων της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων−
ανάλυση, περιγραφή και ερμηνεία του μεταφράζειν, ως
επιστημονική μέθοδος και ως ενότητα της διδακτικής
της Μετάφρασης και ο συσχετισμός των ανωτέρω με
την, όπως και η εφαρμογή των ανωτέρω στην πράξη
και τη θεωρία της Μετάφρασης, σε αμφότερες τις εκ−
δοχές της (ήτοι, μετάφραση γραπτών και διερμηνεία
προφορικών κειμένων).»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://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 (ενδεικτικά) :
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
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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
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• 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
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 διο−
ρισμού.
• 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.
Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−

νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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 Γυμνασί−
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει−
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2015
Ο Πρύτανης
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