
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ    Αρ. Φύλλου 1104
29 Οκτωβρίου 2015

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 1415025370/3−8−15
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 επίκουρου καθηγητή με γνωστι−
κό αντικείμενο «Σύγχρονη Τουρκία: Πολιτικό Ισλάμ».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών, μετά από εισήγηση της Κοσμητείας 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (συν. 
18−6−2015) και της Συνέλευσης του Τμήματος Τουρκικών 
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (συν. 18−
5−2015), λαμβάνοντας υπόψη την από 18−5−1205 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 (195 Α΄), 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. 1268/82 (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. ¡ii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
N. 3282/2004 (208 Α΄),

7) το Π.δ. 134/1999 (132Α΄),
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
9) και τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 Υπουργική 

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 ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙ−
ΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: 
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Τουρκία: 
Πολιτικό Ισλάμ».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

«Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη διδασκαλία, 
μελέτη και έρευνα του πολιτικού Ισλάμ στη σύγχρονη 
Τουρκία − δηλαδή στην Τουρκική Δημοκρατία (1923 και 
εντεύθεν) και αφορά

Α) στη διδασκαλία και έρευνα/μελέτη των δομών, της 
ιδεολογίας, των όψεων, των στόχων και της δράσης του 
πολιτικού Ισλάμ (ισλαμιστικού κινήματος) στη σύγχρονη 
Τουρκία,

Β) στη διδασκαλία και έρευνα/μελέτη των ιδεών, των 
πεποιθήσεων, των προτάσεων και τάσεων της σύγχρο−
νης τουρκικής ισλαμιστικής σκέψης και διανόησης,

Γ) στη διδασκαλία και έρευνα/μελέτη των οργανώσε−
ων, των φορέων και των κομμάτων του πολιτικού Ισλάμ 
στη σύγχρονη Τουρκία,

Δ) στη διδασκαλία και έρευνα/μελέτη όλων των ανω−
τέρω, όπως αυτά εμφανίζονται και εκδηλώνονται στις 
τουρκικές κοινότητες εκτός Τουρκίας με έμφαση στη 
Δυτική Ευρώπη.».

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.
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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 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.

Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρενες 
υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
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, 16 Ιουλίου 2015 

Ο Πρύτανης 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. 1415025597
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή της Νομικής Σχο−

λής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της 
Νομικής Σχολής (συν. 24−6−2015) και της συνέλευσης της 
Νομικής Σχολής (24−6−2015) λαμβάνοντας υπόψη την από 
27−4−2015 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με :

1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθμή−
θηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και 
10 παρ. 6(ζ) καθώς και της 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΄) καθώς 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. 1268/82 (87 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
Ν. 2517/97 (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 (132 Α΄),
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 υπουργική από−

φαση (2619/Β΄) και τις από 20−12−2013 και 24−2−2014 σχε−
τικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τομέας Α΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 

θέσης:
Το Αστικό Δίκαιο περιλαμβάνει τους εξής κλάδους: 

Γενικές Αρχές, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Ενοχικό 
Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο και 
Κληρονομικό Δίκαιο.

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.
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• 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, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Πρύτανης 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
 Αριθμ. 1415025585
    Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή της Ιατρικής Σχο−

λής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμί−
δα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Αγγειοχειρουργική».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της 
Σχολής (συν. 22−7−2015) και της Συνέλευσης της Ιατρικής 
Σχολής (συν. 16−7−2015), λαμβάνοντας υπόψη την από 
9−6−2015 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με :

1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθμήθηκε 
με το αρθ. 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. 1268/82 (87 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
Ν. 2517/97 (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΄) και

7) το Π.δ. 134/1999 (132Α΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και

9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 υπουργική από−
φαση (2619 Β΄) και τις από 20−12−2013 και 24−2−2014 σχε−
τικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Χειρουργικής (7−7−2015)
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν 

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.
• 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 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 
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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, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Πρύτανης 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
 Αριθμ. 1415025586
    Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή της Ιατρικής Σχο−

λής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμί−
δα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Παιδιατρική − Νεογνολογία».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών, μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της 
Σχολής (συν. 22−7−2015) και της Συνέλευσης της Ιατρικής 
Σχολής (συν. 16−7−2015), λαμβάνοντας υπόψη την από 26−
6−2015 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με :

1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθμήθηκε 
με το αρθ. 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. 1268/82 (87 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
Ν. 2517/97 (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΄) και

7) το Π.δ. 134/1999 (132Α΄),
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και
9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 υπουργική από−

φαση (2619Β΄) και τις από 20−12−2013 και 24−2−2014 σχετι−
κές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, 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 (1−7−15)
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική−Νεο−
γνολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν 

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.
• 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 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 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, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Πρύτανης 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
 Αριθμ. 1415025584
    Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή της Ιατρικής Σχο−

λής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμί−
δα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Αγγειοχειρουργική».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7467

Σχολής (συν. 22−7−2015) και της Συνέλευσης της Ιατρικής 
Σχολής (συν. 16−7−2015), λαμβάνοντας υπόψη την από 
4−6−2015 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με :

1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθμή−
θηκε με το αρθ. 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. 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΄) και

7) το Π.δ. 134/1999 (132Α΄),
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και
9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή υπουρ−

γική απόφαση (2619Β΄) 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 ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Χειρουργικής (1−7−15)
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν 

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.
• 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 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 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, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Πρύτανης 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

     ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Με την αριθμ. 15538/26−8−2015 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με:

Α) τις διατάξεις των αρ. 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 
«Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών 
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 
26/09−02−2007, τ. Α΄),

Β) τις διατάξεις του αρ. 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 
«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέ−
τρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
44/11−02−2004, τ. Α΄),

Γ) τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νο−
μικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και 
για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23−02−2005, τ. Α΄),

Δ) την παρ. 5 του αρ. 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/27−10−2011, τ. Α΄),

Ε) τα αρ. 4 και 15 του Π.δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/05−03−2001, 
τ. Α΄) « Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 
φορέων του δημόσιου τομέα» και του μόνου αρ. του 
Π.δ. 347/2002 (ΦΕΚ 315/31−12−2003, τ. Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκαν και ισχύουν,

Στ) το αριθμ. 32 του Π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/30−08−1988, 
τ. Α΄),
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Ζ) το αρ. 11 του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/02−10−2006, τ. Α΄),
Η) την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/32/οικ.11248/04−05−2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

& Αποκέντρωσης με θέμα: «Αιτήσεις μετατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 69 και 70 του νέου Υπαλλη−
λικού Κώδικα»,

Θ) την αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18.21/740/οικ.15122/04−06−2007 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης με θέμα: «Ρυθμίσεις του Ν. 3491/2006 για μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα συμ−
βασιούχων αορίστου χρόνου»,

Ι) την αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10/143/25836/20−1−2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης με θέμα: «Μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει προσωποπαγή θέση»,

Ια) το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15−12−2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης,

Ιβ) την αριθμ. 12465/3−7−2015 αίτηση της υπαλλήλου του Ιδρύματος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου, Κασσιού Σοφίας, με τους επισυναπτόμενους σε αυτή τίτλους, με την οποία ζητά την μετάταξή 
της σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας, λόγω απόκτησης τίτλου σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας,

Ιγ) την από 20/07/2015 γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος,
Ιδ) τη βεβαίωση περί μη ύπαρξης στο Ίδρυμα κενών οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου με ειδικότητα TE Διοικητικού − Λογιστικού και
Ιε) τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ανωτέρω υπαλλήλου, μετατάσσεται η προαναφερόμενη υπάλ−

ληλος ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΑΠΟΚΤΗ−

ΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

ΚΑΣΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

08/11/2000 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΠΕΡΙ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ 
ΤΟΥ BACHELOR OF ARTS in 
LANDSCAPE ARCHITECTURE 
ME TA ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
TO ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ−
ΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΗΠΕΙ−
ΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑ

12/12/2013 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΛΟ−
ΓΙΣΤΙΚΟΥ (με μετα−
φορά της προσωπο−
παγούς θέσης της 
κατεχόμενης ειδικό−
τητας στην ειδικότητα 
μετάταξης)

Η αιτούσα μετατάσσεται με τον κατεχόμενο βαθμό Δ΄ και με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτό 
το χρόνο, που έχει διανυθεί από 03/07/2015, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στο Ε.Μ.Π. κατόπιν επαναφοράς 
της στο Ίδρυμα, σύμφωνα με τις αριθμ. 91834/Ζ2/10−06−2015 και 101231/Ζ2/25−6−2015 υπουργικές αποφάσεις.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 7221/19−10−2015)

  Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 12585
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφικών 

και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπλη−
ρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες 
Αναλυτικού Προγράμματος − Curriculum, Διδακτική». 

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνι−
κών Σπουδών, στην αριθμ. 161/29−4−2015 συνεδρίασή της 
λαμβάνοντας υπόψη την από 27−4−2015 αίτηση εξέλιξης 
του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

1)   των παρ. 1, 3 και 4β, του άρθρου 77 και της παρ. 22α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 — ΦΕΚ 195/6−9−2011, τ. Α΄,

2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α άρθρου 6 του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ. Α΄),

3) του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013 — ΦΕΚ 24/30−1−2013, 
τ. Α΄

4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 
87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 3 του 
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄),

5) του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982,
6) της παρ. 1 του άρθρου 17, των παρ. 2, 4 και 5 του 

άρθρου 18, καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν. 
4009/2011,

7) της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011, 
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του 
Ν. 4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου 
10 του Ν. 4009/2011,

8) τις διατάξεις του Π.δ. 134/1999,
9) την αριθμ. Φ. 122.1/350/141732/Β2/9−12−2011 ερμηνευτι−

κή εγκύκλιο του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 20−12−2011), 
καθώς και την αριθμ. Φ. 122.1/759/109090/Β2/18−9−2012,

10) την αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ 
2619/16−10−2013, τ. Β΄), κοινή υπουργική απόφαση «Ανά−
πτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκλη−
ρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης 
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Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

11) την αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 εγκύκλιο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,

12) το αριθμ. Φ.122.1/192/26335/Β2/24−02−2014 έγγραφο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Προκηρύξεις εξέλιξης σε θέσεις 
Καθηγητών», αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προ−
κήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή, ως 
εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩ−

ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
− Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες Αναλυτι−
κού Προγράμματος − Curriculum, Διδακτική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δυο (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 
εξωτερικού, 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.
− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και 
σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται 
στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση 
όλων των μελών της επιτροπής Επιλογής η εξέλιξης και 
των αξιολογητών του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.

5) Πιστοποίηση υγείας (με προσκόμιση σχετικών ιατρι−
κών πιστοποιητικών, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης).

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.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι, 
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 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 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 12 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

-
    Αριθμ. 12651
  Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας 

της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μο−
ριακή Βιολογία και Επιγενετική».

Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θε−
τικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στη συνεδρίαση της στις 05−02−2015, λαμβάνο−
ντας υπόψη την από 25−02−2015 αίτηση εξέλιξης μόνιμου 
επίκουρου καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. των παρ. 1, 3 και 4α, του άρθρου 77 και της παρ. 22α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011—ΦΕΚ 195/6−9−2011, τ. Α΄,

2. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α άρθρου 6 του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ. Α΄),

3. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 
87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 3 του 
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄),

4. του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982,
5. της παρ. 1 του άρθρου 17, των παρ. 2, 3, 4 και 5 του 

άρθρου 18, καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν. 
4009/2011,

6. της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011, 
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του 
Ν. 4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου 
10 του Ν. 4009/2011,

7. τις διατάξεις του Π.δ. 134/1999,
8. την αριθμ. Φ.122.1/350/141732/Β2/9−12−2011 ερμη−

νευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 
20−12−2011),καθώς και την αριθμ. Φ.122.1/759/109090/Β2/ 
18−9−2012,

9. την αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ 2619/
16−10−2013, τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Ανάπτυξη και 
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης 
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης Καθη−
γητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

10. την αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 εγκύκλιο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
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11. το αριθμ. Φ.122.1/192/26335/Β2/24−02−2014 έγγραφο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Προκηρύξεις εξέλιξης σε θέσεις 
Καθηγητών, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προ−
κήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως 
εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙ−

ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
− Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία 
και Επιγενετική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δυο (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 
εξωτερικού, 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.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και 
σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται 
στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση 
όλων των μελών της επιτροπής Επιλογής η εξέλιξης 
και των αξιολογητών του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.

5) Πιστοποιητικό Υγείας, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 7 
του Ν. 4210/2013, ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21−11−2013, όπου η υγεία 
των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα 
της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις 

(α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε 
του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγ−
γραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα 
καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.

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.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι, 
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 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 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 12 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  
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