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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Αριθμ. 1920013436/17-12-2019  
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επι-

στημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμε-

νο «Υγιεινή και Επιδημιολογία».   

 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 15-10-2019 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

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

2) το άρθ. 19 ν.  4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει 
με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016, το αρθ. τέταρτο του 
ν.  4405/2016, το αρθ. 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 
225/31-1-2017 τ.Β’),

6) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
7) το υπ’ αριθ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο 

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρο-

λογίας (Γ.Σ. 21-10-2019)
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Υγιεινή και Επιδημιολογία».

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 πληροφορια-
κό 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 

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. 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 πιστοποιητικό 
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα της μη 
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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 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. 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

  

 Αριθμ. 1920014349/27.12.2019 
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 «Γερμανική Φιλοσοφία: 

Kant-Hegel».   

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

2) το άρθ. 19 ν.    4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει 
με το άρθ. 70 του ν.  4386/2016, το αρθ. 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 
225/31-1-2017 τ.Β’),

7) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) τις 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 τ. Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κατανεμήθηκαν 
103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμα,

9) την Φ/21388/Ζ2/12-2-2019 υπουργική απόφαση 
περί κατανομής σαράντα πέντε (45) κενών θέσεων με-
λών ΔΕΠ στο Ίδρυμα για το ακαδ. έτος 2019-2020, προ-
κηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) 
θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική 
Φιλοσοφία: Kant-Hegel».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωσης θέσης:

Η μετάβαση της καντιανής φιλοσοφίας από την προ-
κριτική περίοδο στον υπερβατολογικό ιδεαλισμό. Ερμη-
νευτική προσέγγιση της «κοπερνίκειας επανάστασης», με 
στόχο την ανάδειξη της τρίτης οδού την οποία επέλεξε ο 
Kant μεταξύ ορθολογισμού και εμπειρισμού. Σε αυτή τη 
βάση, το νέο μοντέλο γνώσης που εγκαθιδρύει η έννοια 
του υπερβατολογικού ενάντια στη μεταφυσική αξίωση 
για γνώση του απολύτου. Μετάβαση από τον κριτικό ιδε-
αλισμό στον απόλυτο ιδεαλισμό του Hegel. Η ανατροπή 
της παραδοσιακής λογικής και η διαλεκτική υπέρβαση 
της αρχής της ταυτότητας. Ανάλυση της γνωστής εγε-
λιανής τριάδας Ιδέα/Φύση/Πνεύμα, στην αντίθεσή της 
με τους περιορισμούς που θέτει η καντιανή γνωσιοθε-
ωρία. Επίσης, το ζήτημα της αλήθειας και η διαλεκτική 
της συνείδησης.

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 
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. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1545Τεύχος Γ’ 226/05.03.2020

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. 4521/18 (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 πιστοποιητικό 
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.

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 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. 1920013431/17-12-2019 
Προκήρυξη μιας (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 «Γενική Χειρουργική».   

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

2) το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει 
με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016, το αρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το αρθ. 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 
225/31-1-2017 τ.Β’),

6) το Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
7) το υπ’ αριθ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-18 έγγραφο 

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Χειρουργικής (Γ.Σ. 29-10-19)
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργι-
κή».

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

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό 
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 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. 1920013429/17-12-2019 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επι-

στημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμε-

νο «Βιολογία-Νανοϊατρική».   

 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 30-10-19 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και 
σύμφωνα με:

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

2) το άρθ. 19 ν.  4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει 
με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016, το αρθ. τέταρτο του 

ν. 4405/2016, το αρθ. 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 
225/31-1-2017 τ.Β’),

6) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
7) το υπ’ αριθ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο 

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών (Γ.Σ. 19-11-19)
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Βιολογία-Νανοϊατρική».
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 πληροφορια-
κό 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 
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. 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 
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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 πιστοποιητικό 
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 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   

 Ι 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Αριθμ. 4983 
Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του 

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτι-

κών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Κοι-

νωνική Πολιτική και Στέγαση».   

 Η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι-
κών και Πολιτικών Επιστημών μετά από εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στη 
συνεδρίαση στις 25-09-2019, λαμβάνοντας υπόψη το 
υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ/106843/Ζ2/02-07-2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα την «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ 
για το έτος 2019-2020» και σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 77 του ν. 4009/2011 
[195 Α΄].

2. Την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (129 Α’).
3. Την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195 Α’).
4. Το άρθρο 15, παρ. 15, εδάφιο ζ’ του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ Α’114).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως 

ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 [132 Α΄].
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4009/2011.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 εδάφιο ιδ του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 9 και 10 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 

Α’117).
11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του 

ν. 3549/2007.
12. Την υπουργική απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/ 

27-01-2017 (225Β’).
13. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ’ του άρθρου 9 του 

ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’38/02-03-2018).
14. Τις διευκρινίσεις της Φ.122.1/43/55760/Ζ2/

04-04-2018 της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανωτάτης Εκ-
παίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφάσισε την προκήρυξη 
(ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία ως εξής:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική 
και Στέγαση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέ-
σμου https://apella.minedu.gov.gr/ μέσα σε αποκλειστι-
κή προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, όπως αυτή 
αναφέρεται στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για 
την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά 
στο σύνδεσμο https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4) 
και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση 
της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο 
https://apella.minedu.gov.gr/manual. Όσοι είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι στο πληροφοριακό σύστημα θα συνδέ-
ονται με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό τους και δεν 
θα απαιτείται η εκ νέου πιστοποίησή τους.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτη-
θούν:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά

2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώ-
σει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλ-
λαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.
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3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι 

σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέ-
πει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας 
από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση 
της ισοτιμίας.

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπό-
μνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα 
αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να 
αναρτάται ηλεκτρονικά).

6. Διδακτορική Διατριβή.
• 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 ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελλη-
νικού Λυκείου ή εξατάξιου 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.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγρά-
φου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ   

  

 Αριθμ. 4981 
Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης και Ιστορίας, της Σχολής Πολιτικών 

Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοι-

νωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με γνωστικό 

αντικείμενο «Ιστορία των Μειονοτήτων στα Βαλ-

κάνια (19ος -20ος αιώνας)».   

 Η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών μετά από εισήγηση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 
στη συνεδρίαση στις 10-10-2019, λαμβάνοντας υπόψη 

το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ/106843/Ζ2/02-07-2019 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με θέμα την «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα 
ΑΕΙ για το έτος 2019-2020» και σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 77 του ν. 4009/2011 
[195 Α΄].

2. Την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (129 Α’).
3. Την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195 Α’).
4. Το άρθρο 15, παρ. 15, εδάφιο ζ’ του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ Α’114).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως 

ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 [132 Α΄].
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4009/2011.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 εδάφιο ιδ του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 9 και 10 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 

Α’117).
11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του 

ν. 3549/2007.
12. Την υπουργική απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/ 

27-01-2017 (225Β’).
13. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ’ του άρθρου 9 του 

ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’38/02-03-2018).
14. Τις διευκρινίσεις της Φ.122.1/43/55760/Ζ2/

04-04-2018 της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανωτάτης Εκ-
παίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφάσισε την προκήρυξη 
(ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία ως εξής:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Μειονο-
τήτων στα Βαλκάνια (19ος -20ος αιώνας)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μέσω του συνδέ-
σμου https://apella.minedu.gov.gr/ μέσα σε αποκλειστι-
κή προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, όπως αυτή 
αναφέρεται στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για 
την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά 
στο σύνδεσμο https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4) 
και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση 
της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο 
https://apella.minedu.gov.gr/manual. Όσοι είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι στο πληροφοριακό σύστημα θα συνδέ-
ονται με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό τους και δεν 
θα απαιτείται η εκ νέου πιστοποίησή τους.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτη-
θούν:
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1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.

2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώ-
σει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλ-
λαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι 

σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέ-
πει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας 
από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση 
της ισοτιμίας.

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπό-
μνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα 
αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να 
αναρτάται ηλεκτρονικά).

6. Διδακτορική Διατριβή.
• 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 ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελλη-
νικού Λυκείου ή εξατάξιου 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.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγρά-
φου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ   

 Ι 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

 Με την 15801/25.2.2020 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του 

ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016, 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και των άρθρων 2, 15 
παρ. 15θ και 84 παρ. 9 και 19 του ν. 4485/2017, των άρ-
θρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018, του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019, 
την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την υπουργική απόφαση 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ.Β’), 
μονιμοποιείται ο Ηλίας Καππάς του Ιωάννη, επίκουρος 
καθηγητής με θητεία στον Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης 
και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Μο-
ριακή Φυλογένεση Ζωικών Οργανισμών και Βιοπληρο-
φορική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Διαπιστώνεται 
η μετατροπή της θέσης του Ηλία Καππά του Ιωάννη σε 
προσωποπαγή θέση μόνιμου επίκουρου καθηγητή στον 
Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του 
Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών σε 
εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011. 

   Με την 12979/28-1-2020 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016, 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και των άρθρων 2, 15 
παρ. 15θ και 84 παρ. 9 και 19 του ν. 4485/2017, των άρ-
θρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018, του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019, 
την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την υπουργική απόφα-
ση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 
τ.Β'), διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος αναπληρω-
τής καθηγητής Ιωάννης Λαζαρίδης του Παύλου, σε ορ-
γανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της 
βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον 
Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγει-
οχειρουργική». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 724/3-5-2019 τ.Γ’.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 855/14.2.2020). 

   Με την 11998/28-1-2020 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016, 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και των άρθρων 2, 15 
παρ. 15θ και 84 παρ. 9 και 19 του ν. 4485/2017, των άρ-
θρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018, του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019, την 
ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-
7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την υπουργική απόφαση Φ. 
122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ.Β'), 
διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο επίκουρος καθηγητής 
με μονιμότητα Δημήτριος Σκούφας του Κωνσταντίνου, 
σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή, 
στον Τομέα Αθλημάτων του Τμήματος Επιστήμης Φυσι-
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κής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Προ-
πονητική Χειροσφαίρισης». Η προκήρυξη της θέσης 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 842/23-5-2019 τ.Γ’.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 855/14.2.2020) .

   Με την 12020/29-1-2020 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016, 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και των άρθρων 2, 15 
παρ. 15θ και 84 παρ. 9 και 19 του ν. 4485/2017, των άρ-
θρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018, του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019, 
την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την υπουργική απόφα-
ση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 
τ.Β'), διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος αναπληρω-
τής καθηγητής Δημήτριος Λούπος του Αναστασίου, σε 
οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, 
της ) βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμί-
δας, στον Τομέα Αθλημάτων του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Κο-
λύμβηση». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 810/20-5-2019 τ.Γ’.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 855/14.2.2020). 

   Με την 12970/28-1-2020 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016, 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και των άρθρων 2, 15 
παρ. 15θ και 84 παρ. 9 και 19 του ν. 4485/2017, των άρ-
θρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του 

ν. 4559/2018, του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019, 
την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την υπουργική απόφα-
ση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 
τ.Β'), διορίζεται, μετά από εξέλιξη, η μόνιμη αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια Μαρία Παπαϊωάννου του Γεωργίου, σε 
οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, 
της βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
στον Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Αιμα-
τολογία». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 810/20-5-2019 τ.Γ’.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 855/14.2.2020). 

   Με την 12988/ 28-1-2020 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016, 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και των άρθρων 2, 15 
παρ. 15θ και 84 παρ. 9 και 19 του ν. 4485/2017, των άρ-
θρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018, του άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019, 
την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την υπουργική απόφα-
ση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 
τ.Β'), διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο επίκουρος καθηγη-
τής με μονιμότητα Κυριάκος Ψαρράς του Κωνσταντίνου, 
σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, 
της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή, στον 
Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική 
Χειρουργική». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 711/25-4-2019 τ.Γ’.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 855/14.2.2020). 

 Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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