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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   Αριθμ. 1920014359/27.12.2019 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επί-

κουρου καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας 

της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-

μών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνι-

κή και Πολιτική Φιλοσοφία». 

   Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 20-9-2019 εισήγηση 
της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολο-
γίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 
σύμφωνα με:

1) Τα άρθ. 13 παρ. 2 περ. κε, 15 παρ.15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) 
και 84 παρ. 10 του ν. 4485/2017 (114 Α΄).

2) Το άρθ. 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με 
το άρθ. 70 του ν. 4386/2016, το άρθ. 4 του ν. 4405/2016, το 
άρθ. 30 του ν. 4452/2017 και το άρθ. 9 του ν. 4521/2018.

3) 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΄).

4) Το άρθ. 41 του ν. 4521/2018 (38 Α΄) και το άρθ. 65 
του ν. 4610/2019 (70 Α΄).

5) Τα άρθ. 15 και 16 του ν. 4589/2019 (13 Α΄) και το 
π.δ. 85/2013.

6) Τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-1-2017).

7) Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
8) Τις αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/

Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019 
και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κα-
τανεμήθηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

9) Την αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019 υπουργική από-
φαση περί κατανομής σαράντα πέντε (45) κενών θέσε-

ων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα για το ακαδ. έτος 2019-2020 
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλη-

ρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωσης θέσης.

Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτική Φι-
λοσοφία» συνιστά ουσιώδη επιστημική και επιστημο-
λογική υποδομή για την καλλιέργεια της επιστήμης της 
Κοινωνιολογίας και των επιμέρους πεδίων της. Η μελέτη 
και η εις βάθος κατανόηση και εξήγηση των κοινωνικών 
φαινομένων απαιτούν γνώσεις γύρω από την ιστορία 
κοινωνικών και πολιτικών, ιδίως των νεωτερικών και 
σύγχρονων, φιλοσοφικών ιδεών σε συνάρτηση με την 
κοινωνική θεωρία του 20ου και 21ου αι.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επί-
κουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας), εγγράφονται στο πληροφοριακό σύ-
στημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.
minedu.gov.gr) και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτη-
ση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον 
Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.
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Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) προσόντα εκλογής.

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.

• 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 και το πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητη-
θούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

   

 Αριθμ. 1920003063/27.9.2019 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσο-

φικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμε-

νο «Μετάφραση και Διαπολιτισμικότητα». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα 

Τμήματα του Ιδρύματος και την από 2-8-2019 εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, σύμφωνα με:

1) Τα άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄).

2) Το άρθ. 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει 
με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθ. 30 του ν. 4452/2017 και το άρθ. 9 
του ν. 4521/2018.

3) 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΄).

4) Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
5) Το π.δ. 85/2013 (124 Α’).
6) Τις αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/

Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019 
και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κα-
τανεμήθηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

7) Την αριθμ. Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 υπουργική από-
φαση περί κατανομής πενήντα έξι (56) κενών θέσεων 
μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα,

προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μετάφραση και 
Διαπολιτισμικότητα».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωσης θέσης

Το επιστημονικό πεδίο, το οποίο καλύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης «Μετάφραση και Διαπολιτισμικό-
τητα», είναι ένα ευρύ και ολοκληρωμένο επιστημονικό 
αντικείμενο. Καλύπτει όλο το εύρος της μεταφραστικής 
πράξης από την Ισπανική στην Ελληνική, καθώς είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τα πολιτισμικά περιβάλλοντα 
μέσα στα οποία πραγματώνεται. Μελετώνται οι πολιτι-
σμικές προσεγγίσεις στη θεωρία της μετάφρασης και 
διερευνώνται στην πράξη οι συνθήκες παραγωγής και 
πρόσληψης του μεταφράσματος καθώς και ο τρόπος με 
τον οποίο μεταφέρονται και ερμηνεύονται τα πολιτισμι-
κά στοιχεία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτισμικές 
συνθήκες που διέπουν τόσο τη γλώσσα αφετηρία -Ισπα-
νική- όσο και τη γλώσσα αφίξεως- Ελληνική.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-
ψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) Αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
στον Ημερήσιο Τύπο και

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως 
τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου
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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 δη-
μοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)προσόντα εκλογής.

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται 
ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρε-
ώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την 
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το 
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

β) Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο 
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο-
λυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

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

• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

   Αριθμ. 1920013432/17-12-2019 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμί-
δα του αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχο-
λής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνω-
στικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική» .

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής (συν. 22-11 -19), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 10-10-19 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμ-
φωνα με:

1) Τα άρθ. 15 παρ.15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄).

2) Το άρθ. 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύ-
ει με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016, το άρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθ. 30 του 4452/2017, το άρθ. 9 του 
ν. 4521/2018 και το άρθ. 32 παρ.3 του ν. 4589/2019.

3) 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΄).

4) Τα άρθ. 15 και 16 του ν. 4589/2019 (13 Α’) καθώς και 
το π.δ. 85/2013 (124 Α’).

5) Τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-1-2017).

6) Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
7) Το αριθμ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-18 έγγραφο 

του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Χειρουργικής (Γ.Σ. 29-10-2019)
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».
Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφι-

ότητας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας), εγγράφονται στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr) και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 
αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον 
Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
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τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) προσόντα εκλογής. Οι πολίτες 
κρατών-μελών της Ε.Ε. 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 γνώ-
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητι-
κό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 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 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. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εξαιρουμένων όσων έχουν ήδη καταχωρίσει 
κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται αποκλει-
στικά 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 θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

    Αριθμ. 1920014356/27.12.2020 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 
Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με γνωστικό αντικείμενο «Φαινομενολογία». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 

(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 25-9-2019 εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής, σύμφωνα με:

1) Τα άρθ. 13 παρ. 2 περ. κε, 15 παρ.15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) 
και 84 παρ. 10 του ν. 4485/2017 (114 Α΄).

2) Το άρθ. 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύ-
ει με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016, το άρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθ. 30 του ν. 4452/2017 και το άρθ. 9 
του ν. 4521/2018.

3) 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΄).

4) Το άρθ. 41 του ν. 4521/2018 (38 Α΄) και το άρθ. 65 
του ν. 4610/2019 (70 Α΄).

5) Τα άρθ. 15 και 16 του ν. 4589/2019 (13 Α΄) και το 
π.δ. 85/2013.

6) Τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-1-2017).

7) Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
8) Τις αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/

Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019 
και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες 
κατανεμήθηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας.

9) Την αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019 υπουργική από-
φαση περί κατανομής σαράντα πέντε (45) κενών θέσεων 
μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα για το ακαδ. έτος 2019-2020,

προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαινομε-
νολογία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωσης θέσης

Η φαινομενολογική οντολογία και γνωσιοθεωρία. Οι 
ακριβείς επιστήμες και ο κόσμος της ζωής. Η κριτική 
του θετικισμού, του λογικισμού και του ψυχολογισμού. 
Η εγκαθίδρυση της διυποκειμενικότητας στη θέση του 
σολιψιστικού υποκειμένου. Η αποβλεπτικότητα της συ-
νείδησης, η νοηματική και νοητική ανάλυση, η φυσική 
και φιλοσοφική στάση. Εξέλιξη του ρεύματος της φαινο-
μενολογίας στη βάση της κριτικής ενάντια στον καρτε-
σιανισμό, όπως και στον υπερβατολογισμό του Husserl.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επί-
κουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας), εγγράφονται στο πληροφοριακό σύ-
στημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.
minedu.gov.gr) και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτη-
ση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
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ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον 
Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) προσόντα εκλογής.

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.

• 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 και το πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητη-
θούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

   Αριθμ. 1920013430/17-12-2019 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμε-

νο «Ψυχιατρική».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
της Ιατρικής Σχολής (συν. 22-11-2019), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 3-10-2019 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1) Τα άρθ. 15 παρ.15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄).

2) Το άρθ. 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύ-
ει με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016, το άρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθ. 30 του ν. 4452/2017, το άρθ. 9 του 
ν. 4521/2018 και το άρθ. 32 παρ.3 του ν. 4589/2019.

3) 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΄).

4) Τα άρθ.15 και 16 του ν. 4589/2019 (13 Α’) καθώς και 
το π.δ. 85/2013 (124 Α’).

5) Τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-1-2017).

6) Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
7) Το αριθμ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-18 έγγραφο 

του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρο-

λογίας (Γ.Σ. 21-10-19)
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Ψυχιατρική».
Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφι-

ότητας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας) εγγράφονται στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr) και υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα ανα-
γκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται 
υποχρεωτικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
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βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) προσόντα εκλογής.

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 Κέ-
ντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύ-
εται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

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

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητη-
θούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
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. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εξαιρουμένων όσων έχουν ήδη καταχωρίσει 
κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δεν 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται αποκλει-
στικά 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 θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

   Αριθμ. 1920013434/17-12-2019 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμί-

δα του αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχο-

λής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία-Κλινική 

Φαρμακολογία».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
της Ιατρικής Σχολής (συν. 22-11-2019), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 4-11-2019 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1) Τα άρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄).

2) Το άρθ. 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύ-
ει με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016, το άρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθ. 30 του 4452/2017, το άρθ. 9 του 
ν. 4521/2018 και το άρθ. 32 παρ.3 του ν. 4589/2019.

3) 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΄).

4) Τα άρθ.15 και 16 του ν. 4589/2019 (13 Α’) καθώς και 
το π.δ. 85/2013 (124 Α’).

5) Τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-1-2017).

6) Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
7) Το αριθμ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-18 έγγραφο 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών (Γ.Σ. 19-11-2019)
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία-Κλι-
νική Φαρμακολογία».

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφι-
ότητας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας) εγγράφονται στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr) και υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα ανα-
γκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται 
υποχρεωτικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
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βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) προσόντα εκλογής.

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 Κέ-
ντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύ-
εται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

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

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητη-
θούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
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. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εξαιρουμένων όσων έχουν ήδη καταχωρίσει 
κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δε 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται αποκλει-
στικά 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 θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

  Αριθμ. 1920013433/17-12-2019 
 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμί-

δα του αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχο-

λής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνω-

στικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
της Ιατρικής Σχολής (συν. 22-11-2019), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 10-10-2019 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1) Τα άρθ. 15 παρ.15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄).

2) Το άρθ. 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύ-
ει με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016, το άρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθ. 30 του 4452/2017, το άρθ. 9 του 
ν. 4521/2018 και το άρθ. 32 παρ.3 του ν. 4589/2019.

3) 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΄).

4) Τα άρθ.15 και 16 του ν. 4589/2019 (13 Α’) καθώς και 
το π.δ. 85/2013 (124 Α’).

5) Τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-1-2017).

6) Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
7) Το αριθμ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-18 έγγραφο 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Χειρουργικής (Γ.Σ. 29-10-2019)
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».
Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφι-

ότητας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας), εγγράφονται στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr) και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 
αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον 
Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.
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Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) προσόντα εκλογής.

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.

• 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 και το πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητη-
θούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
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. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εξαιρουμένων όσων έχουν ήδη καταχωρίσει 
κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δε 
χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται αποκλει-
στικά 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 θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

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