
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 1516034737/1-8-2016 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκου-

ρου καθηγητή του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών, 

της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστι-

κό αντικείμενο «Ρωσική Γλώσσα και Γραμματεία».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της 
Φιλοσοφικής Σχολής (συν. 26ης -4-2016) 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’), 
10 παρ.6(ζ) και το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011 (195 Α’) 
όπως ισχύει με το άρθ. 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α’) και 
το άρθρο τέταρτο 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 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) το άρθρο 29 του Ν. 3879/2010 (163 Α’),
6) το Π.δ. 136/2007 (173 Α’) και το άρθ. 39 παρ. 30 του 

Ν. 4186/2013 (193 Α’),
7) το Π.δ. 134/1999 (132 Α’),
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α’),
9) 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,

10) τις υπ’ αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 και 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 αποφάσεις της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και

11) την από 18-3-2016 απόφαση κατανομής θέσεων της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προ-
κήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλη-

ρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ρωσική Γλώσσα και Γραμματεία»

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το αντικείμενο της θέσης αυτής είναι η διδασκαλία και 
η επιστημονική έρευνα στο γνωστικό πεδίο της Ιστορίας 
της Ρωσικής Γλώσσας και Γραμματείας. Συγκεκριμένα:

1. Ως προς το σκέλος που αναφέρεται στην Ιστορία 
της Ρωσικής Γλώσσας, αναμένεται το μέλος ΔΕΠ αφε-
νός να καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες που αφορούν τη 
διαχρονική μελέτη της φωνητικής, μορφο-συντακτικής, 
λεξιλογικής, σημασιολογικής και υφολογικής εξέλιξης 
της ρωσικής γλώσσας βάσει ιστορικών, κοινωνικών, πο-
λιτισμικών και πολιτικών παραμέτρων και αφετέρου να 
συμβάλλει στη σχετική επιστημονική έρευνα.

2. Ως προς το αναφερόμενο στην Ρωσική Γραμματεία 
σκέλος, αναμένεται το μέλος ΔΕΠ αφενός να καλύπτει 
τις διδακτικές ανάγκες που σχετίζονται με την εξέταση 
των πλέον σημαινουσών περιόδων της Ρωσικής Γραμ-
ματείας από τις απαρχές της μέχρι τις μέρες μας και την 
παρουσίαση των αντιπροσωπευτικότερων συγγραφέων 
και του έργου τους και αφετέρου να προάγει την σχετική 
επιστημονική έρευνα.

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.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

• Οι γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλο-
νται 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 αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 1516034724/1-8-2016 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήμα-

τος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή 

Βιολογία».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. 21ης -4-2016) και της 
Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 13ης -4-2016) 
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’), 
10 παρ.6(ζ) και το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011 (195 Α’) 
όπως ισχύει με το άρθ. 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α’) και 
το άρθρο τέταρτο 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 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) το άρθρο 29 του Ν. 3879/2010 (163 Α’),
6) το Π.δ. 134/1999(132 Α’),
7) το Π.δ. 85/2013 (124 Α’),
8) 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,

9) τις υπ’ αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 και 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 αποφάσεις της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και

10) την από 18.3.2016 απόφαση κατανομής θέσεων της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προ-
κήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (συν. 5ης. 

4.2016)
-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή 
Βιολογία»

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το γνωστικό αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας αφορά 
στη μελέτη, σε μοριακό επίπεδο, της δομής, της βιοσύνθε-
σης, της ρύθμισης και της λειτουργίας της γενετικής πληρο-
φορίας στους ζωντανούς οργανισμούς, καθώς επίσης τις 
σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις των βιολογικά σημαντικών 
μορίων όπως DNA, RNA και πρωτεϊνών μεταξύ τους.

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

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή 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.
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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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού. • Οι γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού 
ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιω-
τών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπη-
ρεσία 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 μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 1516034738/1-8-2016 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθ-

μίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου 

καθηγητή του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών, της 

Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμε-

νο «Σλαβικές Γλώσσες: Μετάφραση και Πολιτισμός».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας 

της Φιλοσοφικής Σχολής (συν. 26ης -4-2016) και σύμ-
φωνα 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’), 
10 παρ.6(ζ) και το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011 (195 Α’) 
όπως ισχύει με το άρθ. 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α’) και 
το άρθρο τέταρτο 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 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) το άρθρο 29 του Ν. 3879/2010 (163 Α’),
6) το Π.δ. 136/2007 (173 Α’) και το άρθ. 39 παρ. 30 του 

Ν. 4186/2013 (193 Α’),
7) το Π.δ. 134/1999(132 Α’),
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α’),
9) 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,

10) τις υπ’ αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 και 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 αποφάσεις της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και

11) την από 18-3-2016 απόφαση κατανομής θέσεων της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προ-
κήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του ανα-

πληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Σλαβικές Γλώσσες: Μετάφραση και 
Πολιτισμός»

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το αντικείμενο της θέσης αυτής είναι η έρευνα και δι-
δασκαλία για τη διακίνηση των ιδεών, των καλλιτεχνικών 
ρευμάτων και άλλων πολιτισμικών λειτουργιών από τον 
έναν πολιτισμό στον άλλο, όπως και ο τρόπος με τον 
οποίο αυτές διατίθενται προς οικειοποίηση, ερμηνεία, 
αφομοίωση και συνδέονται άμεσα με τις μεταφραστικές 
σπουδές. Συγκεκριμένα:

1. Η διαγλωσσική μεταφορά επιτελείται μεταξύ ενός 
ζεύγους φυσικών γλωσσών που τροποποιούνται μέσω 
πολιτισμικών γλωσσών. Ιδιαίτερη θέση στο πεδίο των πο-
λιτισμικών σπουδών καταλαμβάνει συνεπώς η μελέτη 
των λογοτεχνικών μεταφράσεων και της πρόσληψης τους.

2. Εν προκειμένω, η θεωρία και η πράξη της μετάφρα-
σης εστιάζουν σ’ όλες τις επιμέρους πτυχές της μεταφρα-
στική διαδικασίας.

3. Ως βασικές γλώσσες εργασίας του υπό προκήρυ-
ξη αντικειμένου ορίζονται οι σλαβικές εν γένει, με έμ-
φαση στη Ρωσική, εντασσόμενες στις διατυπωμένες 
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μεθοδολογίες της μεταφρασεολογίας. Η διαγλωσσική 
μεταφορά ερευνάται ταυτόχρονα με μεταφορές εκδο-
χών του λόγου, τόσο γραπτού όσο και προφορικού, του 
κειμένου και της διευρυμένης πολιτισμικής επαφής.

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.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

• Οι γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλο-
νται 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 μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 1516034725/1-8-2016 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επί-

κουρου καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Θετικών Επι-

στημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 

«Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Λογι-

σμικού»

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. 21ης -4-2016) και της 
Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών (συν. 20ης -4-2016) 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’), 
10 παρ.6(ζ) και το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011 (195 Α’) 
όπως ισχύει με το άρθ. 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α’) και 
το άρθρο τέταρτο 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 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) το άρθρο 29 του Ν. 3879/2010 (163 Α’),
6) το Π.δ. 134/1999(132 Α’),
7) το Π.δ. 85/2013 (124 Α’),
8) 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

9) τις υπ’ αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 και 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 αποφάσεις της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και

10) την από 18.3.2016 απόφαση κατανομής θέσεων της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προ-
κήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών 

(συν. 20ης.4.2016)
-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλη-

ρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
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αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Λο-
γισμικού»

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Σχεδιασμός και υλοποίηση (διαδικτυακών) συστημά-
των λογισμικού τα οποία διατηρούν τις βασικές τους 
ιδιότητες σε σχέση με την ορθότητα λειτουργίας, μυστι-
κότητα και διαθεσιμότητα, όταν αντίπαλοι είναι παρό-
ντες και προσπαθούν να προσβάλλουν τις παραπάνω 
ιδιότητες. Η περιοχή περιλαμβάνει και την μελέτη προ-
βλημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη ασφαλών 
συστημάτων, την ανάλυση ασφάλειας λογισμικού, τη δι-
αδικτυακή ασφάλεια, την ανατομική μελέτη δεδομένων 
(cyber forensics), το σχεδιασμό ασφαλών γλωσσών προ-
γραμματισμού και τις εφαρμογές της κρυπτογραφίας.

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

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή 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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

• Οι γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλο-
νται 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 μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 1516034760/1-8-2016 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 

Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 

«Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (συν. 
1ης -5-2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Τουρκι-
κών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (συν. 
1ης -4-2016) 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’), 
10 παρ.6(ζ) και το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011 (195 Α’) 
όπως ισχύει με το άρθ. 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α’) και 
το άρθρο τέταρτο 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 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) το άρθρο 29 του Ν. 3879/2010 (163 Α’),
6) το Π.δ. 134/1999(132 Α’),
7) το Π.δ. 85/2013 (124 Α’),
8) 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,

9) τις υπ’ αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 και 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 αποφάσεις της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και
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10) την από 18-3-2016 απόφαση κατανομής θέσεων της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προ-
κήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

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

Σπουδών
-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουρκική 
Γλώσσα και Λογοτεχνία»

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το γνωστικό αντικείμενο «Τουρκική Γλώσσα και Λο-
γοτεχνία» ανήκει στον πλήρη επιστημονικό κλάδο της 
Φιλολογίας και στην ειδικότητα των σπουδών τουρκικής 
γλώσσας. Αναφέρεται στη μελέτη της σύγχρονης τουρ-
κικής γλώσσας και λογοτεχνίας της μορφής, δηλαδή, της 
τουρκικής μετά τη γλωσσική μεταρρύθμιση του Κεμάλ 
Ατατούρκ, και αφορά:

Α) στη μελέτη της γλώσσας - όλων των γλωσσικών επι-
πέδων: Φωνητική/ Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, 
Δεξιότητες στον γραπτό λόγο (πρόσληψη και παραγω-
γή), Δεξιότητες στον προφορικό λόγο (πρόσληψη και 
παραγωγή), Λεξιλόγιο

Β) στη μελέτη και τη διδασκαλία της Σύγχρονης Τουρ-
κικής Λογοτεχνίας: Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία, 
Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία, Σύγχρονα Ρεύματα της 
Τουρκικής Λογοτεχνίας, Κειμενικά είδη της Τουρκικής 
Γλώσσας και άλλα συναφή ή συγγενή αντικείμενα σπου-
δών.

Γ) στη μελέτη και διδασκαλία της μετάφρασης λογοτε-
χνικών και πραγματολογικών κειμένων από την Τουρκική 
στην Ελληνική.

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

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή 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 A.E.I, 
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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

• Οι γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλο-
νται 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 αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 1516034761/1-8-2016 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 

της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-

μών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Δια-

φημιστική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητεί-
ας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
(συν. 11ης -5-2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (συν. 
19ης -4-2016) 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’), 
10 παρ.6(ζ) και το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011 (195 Α’) 
όπως ισχύει με το άρθ. 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α’) και 
το άρθρο τέταρτο Ν. 4405/2016 (129 Α’),



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6697Τεύχος Γ’ 905/26.09.2016

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) το άρθρο 29 του Ν. 3879/2010 (163 Α’),
6) το Π.δ. 134/1999 (132 Α’),
7) το Π.δ. 85/2013 (124 Α’),
8) 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,

9) τις υπ’ αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 και 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 αποφάσεις της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και

10) την από 18.3.2016 απόφαση κατανομής θέσεων της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προ-
κήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών 

Πρακτικών και Σχεδιασμού
-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαφημιστική 
Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις»

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Θεωρία και εφαρμογές της διαφημιστικής επικοινωνί-
ας και των δημοσίων σχέσεων, «ολοκληρωμένη επικοι-
νωνία μάρκετινγκ» σε συνδυασμό με την επαρκή εργα-
σιακή εμπειρία στον κλάδο των δημοσίων σχέσεων και 
συμπεριφορά (προσήλωση) του καταναλωτή.

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.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

• Οι γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλο-
νται 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 μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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*03009052609160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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