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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 1617033882/18-7-2017
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ισλαμική
Τέχνη: Οθωμανικός μουσικός πολιτισμός».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (συν.
16-6-2017) και της Συνέλευσης του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (συν.
30-5-2017), λαμβάνοντας υπόψη την από 18-5-2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθμήθηκε 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 ν. 4009/2011(195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 του
ν. 4076/2012 (159Α΄), το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄)
και άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 Α΄).
2) την παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθ. 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄).
3) την παρ. 5α του άρθ. 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 άρθ. 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΄) και
7) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
8) το π.δ. 85/2013 (124 Α’) και
9) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
225/31-1-2017 τ.Β΄)

Αρ. Φύλλου 1120

προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ισλαμική Τέχνη:
Οθωμανικός μουσικός πολιτισμός».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Ισλαμική Τέχνη
Η ισλαμική τέχνη εκφράζεται με δύο μορφές. Η μεν
πρώτη αποτελεί τις τέχνες τις οποίες βρήκε το ισλάμ στις
χώρες τις οποίες κατέκτησε, και τις οποίες δεν κατήργησε, αλλά προστέθηκε σε αυτές. Η δε δεύτερη σχετίζεται
με τον τρόπο με τον οποίο το θεϊκό δημιούργημα, ο άνθρωπος, προσεγγίζει τον δημιουργό του και επικοινωνεί
με αυτόν, όπου εξέχουσα θέση έχουν οι διάφορες εκδηλώσεις της ισλαμικής φιλοσοφίας και του σουφισμού.
Ειδικότερα, στην πρώτη κατηγορία υπάγονται: η
θρησκευτική αρχιτεκτονική η οποία λαμβάνει μορφή
τεμενών και σχολείων και ό,τι σχετίζεται με τον τομέα
αυτόν, η κοσμική αρχιτεκτονική όπως τα δημόσια κτίρια,
οι αγορές, τα λουτρά και τα νεκροταφεία και η στρατιωτική αρχιτεκτονική, όπως τα φρούρια, τα τείχη και τα
οχυρά. Επίσης, περιλαμβάνει τις διάφορες απεικονίσεις
και τα ψηφιδωτά, όπως και τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθώς την ανθρώπινη επέμβαση επ΄αυτών, από τις
πρώτες ύλες, λ.χ. μάρμαρα, γρανίτες, λίθους, τις τοιχογραφίες και τη μελέτη των είκοσι αποχρώσεων χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, περιλαμβάνει την
καλλιγραφία και όλους τους τρόπους αραβικής γραφής
με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, την απαγγελία
του Κορανίου σε όλες του τις αγαγνώσεις, την τέχνη των
βιβλίων και τη βιβλιοδεσία, τον φιλοτεχνικό καλλωπισμό
του Κορανίου με όλες τις μεταλλικές ή άλλες θήκες, την
υαλουργία με τους συνδυασμούς της, τη μεταλλουργία,
την οστουργία, λιθουργία, τους πολύτιμους λίθους και
την ταπητουργία.
Οθωμανικός μουσικός πολιτισμός
Ο «οθωμανικός μουσικός πολιτισμός» νοείται ως «οθωμανική μουσική κουλτούρα», με την έννοια της μουσικής
καλλιέργειας/παιδείας στον χώρο εξάπλωσης της οθω-
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μανικής κυριαρχίας. Εδώ συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η
μουσική καλλιέργεια (κουλτούρα) της οθωμανικής κυρίαρχης ελίτ, αλλά και η μουσική καλλιέργεια των λαών και
των εθνοθρησκευτικών ομάδων που ζούσαν στα εδάφη
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας έως την κατάλυσή της.
Η λόγια οθωμανική μουσική η οποία καλλιεργήθηκε από
την κεντρική διοίκηση στην οθωμανική αυλή τον 18ο
αιώνα με τη συνύπαρξη εθνικοθρησκευτικών στοιχείων
των Ελληνορθοδόξων, Αρμενίων, Εβραίων, εμπλουτίζεται και με τις μουσικές παραδόσεις των συγκεκριμένων
επιμέρους στοιχείων. Ο «οθωμανικός μουσικός πολιτισμός» αποτελεί ένα μωσαϊκό που εμπεριέχει τον τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιμα, την παιδεία, τις τέχνες,
τη μουσική καλλιέργεια, τον χορό, τη λογοτεχνία των
λαών και εθνοθρησκευτικών ομάδων που συνυπήρχαν,
Ελληνορθοδόξων, Αρμενίων, Σλάβων, Λεβαντίνων, των
λαών από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, των Αράβων
και Κούρδων. Στην οθωμανική λαϊκή μουσική συμπεριλαμβάνονται επίσης οι κατά τόπους μουσικές παραδόσεις όλων των προαναφερομένων εθνοθρησκευτικών
ομάδων. Σύμφωνα με τον πρωτεργάτη της «τουρκικής
εθνικής συνείδησης» Z. Gökalp (2007:28), «Στη χώρα μας
(…) υπάρχουν δύο είδη μουσικής που επιβιώνουν παράλληλα. Η πρώτη από τις δύο είναι η Τουρκική μουσική
που είναι αυτοδημιούργητη, βγαλμένη από τα σπλάχνα
του λαού, ενώ η άλλη είναι η Οθωμανική μουσική η οποία
προέρχεται από τη βυζαντινή μουσική η οποία διασκευάστηκε (μεταφράστηκε) και μεταδόθηκε από τον Φαραμπί. Η τουρκική μουσική αποτελεί προϊόν έμπνευσης
(αυθεντική) και όχι μίμησης αλλά ούτε δανείου άλλης
ξένης μουσικής. Ενώ η Οθωμανική μουσική συνεχίστηκε
με μέθοδο δια μέσου μίμησης και δανείου από έξω (από
άλλες χώρες). Από αυτές τις δύο μουσικές η πρώτη είναι
μουσική της κουλτούρας μας, ενώ η δεύτερη του πολιτισμού μας. Πολιτισμός (στη συγκεκριμένη περίπτωση) είναι το σύνολο των όρων και της τεχνικής που μεταδίδεται
με μέθοδο από ένα έθνος σε ένα άλλο. Ενώ κουλτούρα,
είναι τα αισθήματα ενός λαού που δεν αποτελεί προϊόν
μεθόδου και δεν μπορούν να τα μιμηθούν ούτε να γίνουν αντικείμενα δανεισμού από άλλους λαούς. Ο όρος
civilization σύμφωνα με το Λεξικό Cambridge Dictionary
σημαίνει την αναπτυγμένη κοινωνία/την ανθρώπινη κοινωνία με την πολύ ανεπτυγμένη κοινωνική οργάνωση,
ή την culture και τρόπο ζωής μιας κοινωνίας ή χώρας σε
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Εκτός αυτών, ο όρος culture, σύμφωνα με το Λεξικό
Cambridge Dictionary, σημαίνει «τρόπος ζωής» (way of
life), ιδίως τα έθιμα και τα πιστεύω μιας συγκεκριμένης
ομάδας ανθρώπων σε συγκεκριμένη περίοδο. Ειδικότερα σημαίνει στις κοινωνικές μελέτες τον τρόπο ζωής ενός
συγκεκριμένου λαού, ιδίως όπως φαίνεται στην απλή
συμπεριφορά και στις συνήθειες αυτού του λαού, στη
συμπεριφορά του ενός έναντι του άλλου, και στα ηθικά
και θρησκευτικά πιστεύω του. Επίσης, σημαίνει τις τέχνες
ενός συγκεκριμένου λαού ή μιας ομάδας, δηλ. τις τέχνες
περιγραφής, απεικόνισης ή παράστασης που εκφράζουν
τις παραδόσεις ή τον τρόπο ζωής ενός συγκεκριμένου
λαού ή ομάδας: λογοτεχνία, τέχνη, μουσική, χορός, θέατρο κτλ. Συνεπώς η μελέτη του «οθωμανικού μουσικού
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πολιτισμού» προϋποθέτει την έρευνα και την διευρεύνηση των επιμέρους στοιχείων που τον συναποτελούν. Θα
πρέπει να συμπεριληφθεί η βυζαντινή μουσική κουλτούρα, η κοσμική και εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική, η
βυζαντινή και μεταβυζαντινή λαϊκή και λόγια τέχνη και
παράδοση η αρμενική μουσική κουλτούρα, η εβραϊκή
μουσική κουλτούρα, ακόμα και η πρόσληψη και η μετάπλαση της δυτικής μουσικής κουλτούρας μέσα στην
Οθωμανική αυτοκρατορία.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως
υποψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον Ημερήσιο Τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών
- Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται
ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
- Οι πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης. Η προκαλούμενη δαπάνη της
οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών
(ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 7 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1617032430/6-7-2017
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό
αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. 4-5-2017) και της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής (συν. 30-3-2017),
λαμβάνοντας υπόψη την από 24-3-2017 αίτηση εξέλιξης
καθηγητή και σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ), 10 παρ. 6 (ζ), 19
και 80 παρ. 22α ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύουν με το
άρθ. 3 παρ. 7 ν. 4076/2012 (159 Α’), άρθ. 70 ν. 4386/2016
(83 Α΄) και άρθ. τέταρτο ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (17 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. 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΄) και
7) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
8) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και
9) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
225/31-1-17 τ. Β’)
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
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-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» αφορά
στην απόκτηση βασικών γνώσεων των χειρουργικών
παθήσεων των διαφόρων οργάνων και συστημάτων με
ιδιαίτερη έμφαση στην επιδημιολογία, την αιτιολογία,
την κλινική παρουσίαση, τον διαγνωστικό έλεγχο και τις
βασικές αρχές της διαγνωστικής προσέγγισης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις εφαρμογές των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων (λαπαροενδοσκοπική
χειρουργική) καθώς και ο εξοπλισμός ενός σύγχρονου
χειρουργείου, συμπεριλαμβανομένων και των χειρουργικών εργαλείων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον Ημερήσιο Τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
- Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται
ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
- Οι πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
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θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 3 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1617031525/29-6-2017
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα
του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουρκία και Μέση Ανατολή».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (συν.
3-2-2017) και της Συνέλευσης του Τμήματος Τουρκικών
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (συν.
19-1-2017), λαμβάνοντας υπόψη την από 12-12-2016
αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθμήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του ν. 4076/2012 (159 Α’) και 10
παρ. 6(ζ) καθώς και το άρθρο 19 ν. 4009/2011(195 Α΄)
όπως ισχύει με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄), το
άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το άρθ. 30
ν. 4452/2017 (17 Α΄).
2) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθ. 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄).
3) την παρ. 5α του άρθ. 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 άρθ. 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΄) και
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7) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
8) το π.δ. 85/2013 (124 Α’) και
9) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
225/31-1-2017 τ.Β΄)
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουρκία και Μέση
Ανατολή».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
To γνωστικό αντικείμενο «Τουρκία και Μέση Ανατολή»
αναφέρεται στη διδασκαλία, μελέτη και έρευνα των ιστορικο-διπλωματικών πηγών διαμόρφωσης της εξωτερικής
πολιτικής της Τουρκικής Δημοκρατίας προς τους εθνικοκρατικούς δρώντες του Μεσανατολικού της περιβάλλοντος, με έμφαση στο πλαίσιο των μεταψυχροπολεμικών
ανταγωνισμών μεταξύ των Χερσαίων και Θαλασσίων
δυνάμεων και αφορά:
A) στη διδασκαλία και έρευνα/μελέτη του ρόλου της
ιδεολογικώς επιλεγείσης γεωστρατηγικής κατευθύνσεως, των πολιτικών κομμάτων, των οργανώσεων και
των φορέων στην εξωτερική πολιτική της σύγχρονης
Τουρκίας.
B) στη διδασκαλία και έρευνα/μελέτη των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών δεδομένων και τάσεων
αντιστοίχως, που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν τις
κατευθύνσεις, τους στόχους και τις δράσεις της εξωτερικής πολιτικής της σύγχρονης Τουρκίας λαμβανομένης
πάντοτε υπόψη της θέσεώς της στον Δακτύλιο Ανάσχεσης (Rimland) κατά Spykman.
Γ) στη διδασκαλία και έρευνα/μελέτη του ρόλου των
Χερσαίων και Θαλασσίων διεθνών και Ευρωπαϊκών παραγόντων και των γεωστρατηγικών πολιτικών τους στη
Μέση Ανατολή.
Δ) στη διδασκαλία και έρευνα/μελέτη της γεωπολιτικής θεωρητικής βάσεως, η οποία επηρεάζει και διαμορφώνει τη μεσανατολική διάσταση της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως
υποψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον Ημερήσιο Τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
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2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών
- Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται
ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
- Οι πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε. οφείλουν να
υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση
της Ελληνικής γλώσσας.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 8 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 1617031524/29-6-2017
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Λογισμικού Υψηλής Κλίμακας».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. 10-5-2017) και της
Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συν. 27-3-2017), λαμβάνοντας υπόψη την από
16-2-2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθμήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του ν. 4076/2012 (159 Α’), 10
παρ. 6(ζ), αρθ. 19 όπως ισχύει με το ν. 4386/2016 (83 Α΄),
αρθ. 70 και ν. 4405/2016 (129 Α) άρθρο τέταρτο και το
άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (17 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. 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΄) και
7) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
8) το π.δ. 85/2013 (124 Α’) και
9) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
225/31-1-2017 τ. Β’)
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (συν. 13-3-2017)
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Συστήματα Λογισμικού Υψηλής Κλίμακας»
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
θέσης:
Συστήματα λογισμικού μεγάλης κατανομής και ανομοιογένειας, όπως ο Παγκόσμιος Ιστός, το λογισμικό και
οι εφαρμογές δικτύων αισθητήρων (ιστός αισθητήρων),
τα συστήματα διάχυτου υπολογισμού και κατανεμημένης ευφυΐας. Καλύπτονται συστήματα που διαχειρίζονται
σημαντικό όγκο δεδομένων που διακινείται μεταξύ κόμβων ή συστατικών μέσω ποικιλίας δικτυακών υποδομών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr):
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α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον Ημερήσιο Τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών
- Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται
ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
- Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Τεύχος Γ’ 1120/09.11.2017

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 1 Ιουνίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1617035454/31-7-2017
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής, του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη
βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία ΑΜΕΑ – Οργανωσιακή Ψυχολογία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής (συν. 5-7-2017) και της
Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (συν. 22-6-2017), λαμβάνοντας υπόψη την από
15-6-2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ), 10 παρ. 6 (ζ), 19
και 80 παρ. 22α ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύουν με το
άρθ. 3 παρ.7 ν. 4076/2012 (159 Α’), άρθ. 70 ν. 4386/2016
(83 Α΄) και άρθ. τέταρτο ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (17 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. 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΄) και
7) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
8) το π.δ. 85/2013 (124 Α’) και
9) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
225/31-1-2017 τ. Β’)
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία ΑΜΕΑ Οργανωσιακή Ψυχολογία».

Τεύχος Γ’ 1120/09.11.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Το πρώτο σκέλος του γνωστικού αντικειμένου αναφέρεται στους ψυχικούς, παιδαγωγικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικούς παράγοντες που αφορούν το σύνολο των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και κατά βάση
τα παιδιά και τους εφήβους εκείνους που παρουσιάζουν
κάποια μορφή υστέρησης ή μειονεξίας σε συγκεκριμένο
τομέα της ανάπτυξής τους εν γένει. Συγκεκριμένα, στα
πλαίσια του γνωστικού αυτού αντικειμένου διερευνάται
συστηματικά η παρακάτω θεματολογία:
α) κριτήρια ψυχικής υγείας ΑμΕΑ - μεθοδολογικά ζητήματα
β) επιδημιολογία ψυχικής συμπτωματολογίας ΑμΕΑ
γ) αγχώδεις διαταραχές, στρες, επεισόδια πανικού και
φοβίες
δ) διαταραχές διαγωγής και διαταραχές διάθεσης
ε) ψυχικές παράμετροι που αφορούν: μαθησιακές
δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και Διαταραχές στο Φάσμα του
Αυτισμού/ Asperger
στ) διαχείριση συναισθημάτων και ψυχική ανθεκτικότητα ΑμΕΑ
ζ) τρόποι αντιμετώπισης (θεραπευτικές παρεμβάσεις)
ψυχικών διαταραχών ΑμΕΑ.
Το δεύτερο σκέλος του γνωστικού αντικειμένου αναφέρεται στο σύνολο των οργανωσιακών παραγόντων
που σχετίζονται με τις ποικίλου χαρακτήρα και σκοπού
δομές ειδικής αγωγής, τόσο στην Ελληνική πραγματικότητα όσο και διεθνώς. Ειδικότερα, στα πλαίσια του
συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου διερευνώνται
θεματικοί άξονες όπως:
α) εργασιακή υγεία και ευημερία (εργασιακό στρες και
επαγγελματική εξουθένωση/ οργανωσιακή εμπλοκή)
των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής καθώς και των υπόλοιπων ειδικοτήτων οι οποίες εμπλέκονται στη φροντίδα
των ΑμΕΑ, και κατεξοχήν παιδιών και εφήβων
β) προβλήματα επικοινωνίας και συγκρούσεις στα
πλαίσια των διαφόρων εμπλεκόμενων ειδικοτήτων στο
χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευση στη δυναμική των ομάδων με σκοπό το αποτελεσματικό έργο σε
ομάδες
γ) σχεδιασμός εργασιακού περιβάλλοντος και ανάλυση εργασίας- προσαρμογή εκπαιδευτικού προσωπικού
στις νέες τεχνολογίες
δ) επαγγελματική ικανοποίηση/δυσαρέσκεια και οργανωσιακή δέσμευση, αξιολόγηση απόδοσης και ανάπτυξη
σταδιοδρομίας
ε) ο ρόλος των ατομικών διαφορών και της προσωπικότητας στην προσαρμογή στο απαιτητικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον της ειδικής αγωγής
στ) τύποι εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης, ζητήματα επιρροής και ισχύος στο χώρο της ειδικής αγωγής,
ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης
ζ) οργανωσιακή διαχείριση διαπολιτισμικότητας και
διαφορετικότητας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
η) οι διαστάσεις της οργανωσιακής ηθικής και δικαιοσύνης, εργασιακή βία, ηθική παρενόχληση, εκφοβισμός
και παρενόχληση, ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον
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ι) διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εργασιακά κίνητρα - εκπαίδευση προσωπικού και οργανωσιακή μάθηση
κ) οργανωσιακή ανάπτυξη/αλλαγή και θέματα επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού
λ) οργανωσιακή κουλτούρα και κλίμα, δημιουργικότητα και καινοτομίες στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον Ημερήσιο Τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
- Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται
ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
- Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Τεύχος Γ’ 1120/09.11.2017

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 24 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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