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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ    

 EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO 

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

Αριθμ. 678/08-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήμα-

τος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντο-

λογία».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 22-12-2020 εισή-
γηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με:

1) Την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρ-
θρου 21 και την παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

2) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’195), όπως ισχύει 
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και το άρθρο τέ-
ταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 του ν. 4452/ 
2017 (Α΄17) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

3) Την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

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

5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώ-
το της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
 ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδο-
ντολογία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου του 
γνωστικού αντικειμένου:

Το γνωστικό αντικείμενο της Περιοδοντολογίας περι-
λαμβάνει την μορφολογία, φυσιολογία και παθολογία 
(βιολογία, μικροβιολογία και ανοσολογία) των περιοδο-
ντικών ιστών, καθώς και τη διάγνωση και θεραπεία των 
νόσων των περιοδοντικών ιστών, την προετοιμασία των 
περιοδοντικών και στοματικών ιστών για την τοποθέτη-
ση οδοντικών εμφυτευμάτων, την τοποθέτηση οδοντι-
κών εμφυτευμάτων, τη διατήρηση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος και τέλος, την διάγνωση και θεραπεία 
των περιεμφυτευματικών νόσων. Τέλος, περιλαμβάνει 
την Περιοδοντική Παθολογία που προσδιορίζεται ως 
το αντίστοιχο του διεθνώς ισχύοντος όρου Periodontal 
Medicine, με περιεχόμενο τις συσχετίσεις και αλληλε-
πιδράσεις μεταξύ περιοδοντίου και συστεμικών νόσων 
και καταστάσεων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία Φ 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας 
για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επί-
κουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή
πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πλη-
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ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. 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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψή-
φιοι.

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 δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών 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.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

       Αριθμ. 675/08-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήμα-

τος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου 

Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χει-

ρουργική». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 22-12-2020 εισή-
γηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με:

1) Την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρ-
θρου 21 και την παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

2) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’195), όπως ισχύει 
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017 (Α΄17) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

3) Την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

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

5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώ-
το της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
 ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική 
Χειρουργική».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου του 
γνωστικού αντικειμένου:

Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής 
περιλαμβάνει τη μορφολογία των δοντιών, την αιτιο-
παθογένεια, παθοβιολογία και επιδημιολογία των πα-
θήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, τη διάγνωση, 
πρόληψη, αναχαίτιση και συντηρητική αποκατάσταση 
των κάθε είδους βλαβών των οδοντικών ιστών, με έμ-
φαση στις τερηδονικές, καθώς και όλα τα υλικά και τις 
τεχνικές αποκατάστασης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
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(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. 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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

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 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.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών 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.

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

      

Αριθμ. 1430/12-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου (συν. 
1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα Τμήμα-
τα του Ιδρύματος και την από 7-12-2020 εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών 
επιστημών, σύμφωνα με:

1) Την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρ-
θρου 21 και την παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

2) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’195), όπως ισχύει 
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017 (Α΄17) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

3) Την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

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

5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώ-
το της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
 ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ, 
ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, 
ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 

θέσης:
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Πειραματική Φυσικοχημεία με έμφαση στη μελέτη μο-
ριακών ιδιοτήτων και χημικών διεργασιών με φασματο-
σκοπικές ή άλλες μεθόδους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. 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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

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 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.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών 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.

   Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

      

Αριθμ. 671/08-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμή-

ματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία 

της Ύστερης Αρχαιότητας». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου (συν. 
1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα 
του Ιδρύματος και την από 15-1- 2020 εισήγηση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής, σύμφωνα με:

1) Την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρ-
θρου 21 και την παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

2) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’195), όπως ισχύει 
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017 (Α΄17) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

3) Την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

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

5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώ-
το της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του ανα-
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πληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσο-
φία της Ύστερης Αρχαιότητας».

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου
Η φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας είναι η τελευ-

ταία περίοδος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας: ξεκινά 
μετά την ελληνιστική περίοδο και καλύπτει περίπου έξι 
αιώνες. Χαρακτηριστικά: εκλεκιστικές τάσεις, σωτηριο-
λογικές κατευθύνσεις, υπομνηματιστική δραστηριότητα. 
Φιλοσοφικά ρεύματα: μεσοπλατωνισμός, νεοπυθαγο-
ρισμός, περιπατητική φιλοσοφία (Αλέξανδρος Αφροδι-
σεύς). Από το τέλος του 2ου αι. κυριαρχεί ο πλατωνισμός. 
Φιλοσοφική κορύφωση αποτελεί ο νεοπλατωνισμός. 
Ο Πλωτίνος, ιδρυτής του νεοπλατωνισμού και ο σπου-
δαιότερος φιλόσοφος της ύστερης αρχαιότητας, ιδρύει 
ένα καινοτόμο μεταφυσικό σύστημα. Τις απόψεις του 
επεξεργάστηκαν οι μαθητές του και οι συνεχιστές της 
νεοπλατωτικής ερμηνείας της αρχαίας φιλοσοφίας (Πορ-
φύριος, Ιάμβλιχος, Πρόκλος, Δαμάσκιος), με διαφορο-
ποιήσεις και νεωτερισμούς.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. 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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να 
υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών 
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέ-
δου 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 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.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών 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.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

       

Αριθμ. 676/08-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήμα-

τος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολο-

γία». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 22-12-2020 εισή-
γηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με:

1) Την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρ-
θρου 21 και την παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

2) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’195), όπως ισχύει 
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017 (Α΄17) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

3) Την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2948 Τεύχος Γ’ 637/22.03.2021

παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

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

5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώ-
το της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου του 

γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της Στοματολογίας επικεντρώ-

νεται στην απόκτηση γνώσης, στη διάγνωση και στη συ-
ντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων 
του στοματικού βλεννογόνου, των σιαλογόνων αδένων 
και των οστών των γνάθων καθώς και των στοματικών 
εκδηλώσεων συστηματικών νοσημάτων σε ασθενείς με 
βεβαρημένο ή μη ιατρικό ιστορικό. Συγκεκριμένα, στο-
χεύει στην αξιολόγηση και διερμηνεία ευρημάτων από 
την κλινική εξέταση και τις εργαστηριακές εξετάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της λήψης και ιστοπαθολογικής 
μελέτης βιοπτικού υλικού, για την τεκμηρίωση της τελικής 
διάγνωσης και τον προγραμματισμό της θεραπείας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. 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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

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 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.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών 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. 

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

      

Αριθμ. 681/08-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήμα-

τος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου 

Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του 

ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου (συν. 
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1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα Τμήμα-
τα του Ιδρύματος και την από 14-12-2020 εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
επιστημών, σύμφωνα με:

1) Την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρ-
θρου 21 και την παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

2) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’195), όπως ισχύει 
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017 (Α΄17) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

3) Την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

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

5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώ-
το της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) όμοιας.

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του 
ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
θέσης:

Το γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του ατμοσφαιρικού 
οριακού στρώματος» περιλαμβάνει τη δυναμική της τύρ-
βης, την ακτινοβολία και τις διεργασίες στην υγρή φάση 
με χρήση μοντέλων και μετρήσεων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. 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

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψή-
φιοι.

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 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.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών 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.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2950 Τεύχος Γ’ 637/22.03.2021

*03006372203210008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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