
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ    Αρ. Φύλλου 1133
9 Νοεμβρίου 2015

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 Αριθμ. 1415025587
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγεί−
ας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας 
της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. 22−7−15) και της 
Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής (συν. 16−7−15), λαμβά−
νοντας υπόψη την από 7−7−15 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθμή−
θηκε με το αρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και 
10 παρ. 6(ζ) καθώς και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 
του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και τα άρθρα 34 και 50 του 
Ν. 4115/2013 (24 Α΄)

2) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
Ν. 2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄)

3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του Ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
Ν. 2517/97 (160 Α΄)

4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
Ν. 2083/1992

5) την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (160 Α΄)
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και

7) το Π.δ. 134/1999 (132Α΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄) και
9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 Κ.Υ.Α. (2619 Β΄) και 

τις από 20−12−2013 και 24−2−2014 σχετικές εγκυκλίους 
του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσ−
σει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης 
καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Μορφολειτουργικός (Γ.Σ. 13−7−15)
− Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Φαρμακολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr):

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

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−

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

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

• 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) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου 
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δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. 1415025590
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή της Ιατρικής Σχο−

λής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμί−
δα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμε−
νο «Ωτορινολαρυγγολογία».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας 
της Σχολής (συν. 22−7−15) και της Συνέλευσης της Ια−
τρικής Σχολής (συν. 16−7−15) λαμβάνοντας υπόψη την 
από 26−6−15 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1) των άρθρων 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και 
10 παρ. 6 (ζ) καθώς και τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 77 
του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 του 
Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και το άρθρο 34 του Ν. 4115/2013 
(24 Α΄)

1) της 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΄)

2) της παρ. 5 α του αρθ. 14 του Ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
Ν. 2517/97 (160 Α΄)

3) της παρ. 1 του άρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
Ν. 2083/1992

4) της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄)
5) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
N. 3282/2004 (208 Α΄) και

6) και του Π.δ. 134/1999 (132 A΄)
7) του Π.δ. 85/2013 (124 Α΄)
8) της Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 Κ.Υ.Α (2619 Β΄) 

και τις από 20−12−2013 και 24−2−2014 σχετικές εγκυκλίους 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσ−
σει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσεως 
καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Χειρουργικής (Γ.Σ.: 7−7−15)
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγο−
λογία»

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

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr):

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

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−

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

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

• 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) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. 1415025589
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή της Ιατρικής Σχο−

λής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμί−
δα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία»

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας 
της Σχολής (συν. 22−7−15) και της Συνέλευσης της Ια−
τρικής Σχολής (συν. 16−7−15) λαμβάνοντας υπόψη την 
από 26−6−15 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1) Των άρθρων 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) 
και 10 παρ. 6(ζ) καθώς και της παρ. 3 και 4 του άρθρου 
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 
του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και τα άρθρα 34 και 50 του 
Ν. 4115/2013 (24 Α΄)

2) της 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. 3549/07 (69 Α΄)

3) της παρ. 5α του αρθ. 14 του Ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
Ν. 2517/97 (160 Α΄)

4) της παρ. 1 του αρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
Ν. 2083/1992

5) της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄)
6) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και

7) του Π.δ. 134/1999 (132 A΄)
8) του Π.δ. 85/2013 (124 A΄) και
9) της Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 Κ.Υ.Α. (2619 Β΄) 

και τις από 20−12−2013 και 24−2−2014 σχετικές εγκυκλίους 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσ−
σει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσεως 
καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Υγείας Μητέρας−Παιδιού (Γ.Σ.: 1−7−15)
− Μία (1) θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπλη−

ρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική 
Λοιμωξιολογία»

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

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr):

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

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά

Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−

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

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
A΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

• 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) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. 1415025588
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγεί−
ας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική 
Φαρμακολογία».

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας 
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της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. 22−7−15) και της 
Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής (συν. 16−7−15), λαμβά−
νοντας υπόψη την από 10−7−15 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του N. 4076/12 (159 Α΄) και 
10 παρ. 6(ζ) καθώς και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 
του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και τα άρθρα 34 και 50 του 
Ν. 4115/2013 (24 Α΄) 

2) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/07 (69 Α΄)

3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του Ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
Ν. 2517/97 (160 Α΄)

4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
Ν. 2083/1992

5) την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄)
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και

7) το Π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α’) και
9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 Κ.Υ.Α. (2619 Β΄) και 

τις από 20−12−2013 και 24−2−2014 σχετικές εγκυκλίους 
του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσ−
σει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης 
καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Μορφολειτουργικός (Γ.Σ. 13−7−15)
− Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Πειραματική Φαρμακολογία»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr):

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

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
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

Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−

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

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

• 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) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. 1415025595
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή της Ιατρικής Σχο−

λής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμί−
δα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμε−
νο «Ωτορινολαρυγγολογία»

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας 
της Σχολής (συν. 22−7−15) και της Συνέλευσης της Ια−
τρικής Σχολής (συν. 16−7−15) λαμβάνοντας υπόψη την 
από 23−6−2015 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1) των άρθρων 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθ−
μήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 (159 A΄) και 
10 παρ. 6 (ζ) καθώς και τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 77 
του Ν. 4009/2011 (195 A΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 του Ν. 
4076/2012 (159 A΄) και το άρθρο 34 του Ν. 4115/2013 (24 A΄)

2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου A΄ του άρθρου 6 του 
Ν. 2083/1992 (159 A΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 A΄)

3) της παρ. 5 α του αρθ. 14 του Ν. 1268/1982 (87 A΄), 
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 
4 του Ν. 2517/1997 (160 A΄)

4) της παρ. 1 του άρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992
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5) της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 (160 A΄)
6) της περιπτ. m της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν. 3282/2004 (208 A΄) και

7) και του Π.δ. 134/99 (132 A΄)
8) του Π.δ. 85/2013 (124 A΄)
9) της Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 Κ.Υ.Α. (2619 Β΄) 

και τις από 20−12−2013 και 24−2−2014 σχετικές εγκυκλίους 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσ−
σει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσεως 
καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Χειρουργικός (Γ.Σ.: 7−7−15)
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγο−
λογία»

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

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr):

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

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−

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

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

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

Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. 1415025596
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή της Ιατρικής Σχο−

λής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμί−
δα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Παθολογία»

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας 
της Σχολής (συν. 22−7−15 ) και της Συνέλευσης της Ιατρι−
κής Σχολής (συν. 16−7−15), λαμβάνοντας υπόψη την από
1−7−2015 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:

1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθμή−
θηκε με το αρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 (159 A΄) και 
10 παρ. 6(ζ) καθώς και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 77 
του Ν. 4009/2011 (195 A΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 του 
Ν. 4076/2012 (159 A΄) και το άρθρο 34 του Ν. 4115/2013 
(24 A΄)

2) την παρ. 2 του Κεφαλαίου A΄ του άρθρου 6 του 
Ν. 2083/92 (159 A΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/07 (69 A΄)

3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του Ν. 1268/82 (87 A΄), όπως 
αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
Ν. 2517/97 (160 A΄)

4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992

5) την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (160 A΄)
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

N. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
N. 3282/2004 (208 A΄) και

7) το Π.δ. 134/1999 (132Α΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 A΄) και
9) την Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 Κ.Υ.Α. (2619 Β΄) 

και τις από 20−12−13 και 24−2−2014 σχετικές εγκυκλίους 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκη−
ρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης 
καθηγητή, ως εξής: 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική Σχολή
Τομέας Παθολογίας (7−7−15)
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr):

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

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−

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

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
A΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

• 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) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 1415025582
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή της Νομικής Σχο−

λής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας 
της Νομικής Σχολής (συν. 24−6−15) και της συνέλευσης 
της Νομικής Σχολής (24−6−2015) λαμβάνοντας υπόψη την 
από 19−5−15 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:

1) Τα άρθρα 8 παρ.18(η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθμή−
θηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 (159 A΄) και 
10 παρ. 6 (ζ) καθώς και της παρ. 3 και 4 του άρθρου 77 
του Ν. 4009/2011 (195 A΄) όπως ισχύει με το άρθ. 5 του 
Ν. 4076/2012 (159 A΄) καθώς και τα άρθρα 34 και 50 του 
Ν. 4115/13 (24 A΄).

2) την παρ. 2 του Κεφαλαίου A΄ του άρθρου 6 του 
Ν. 2083/1992 (159 A΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 A΄)

3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του Ν. 1268/82 (87 A΄), όπως 
αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
Ν. 2517/1997 (160 A΄)

4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992

5) την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 (160 A΄)
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/ 

1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 A΄)

7) το Π.δ. 134/1999 (132 A΄)
8) το Π.δ. 85/2013 (124 A΄)
9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 Κ.Υ.Α. (2619/Β΄) 

και τις από 20−12−13 και 24−2−14 σχετικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων προκηρύσσει 
(ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης κα−
θηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τομέας ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές 
Δίκαιο»

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
θέσης:

Το επιστημονικό πεδίο της εν λόγω θέσης, αναφέρεται 
στα υποκείμενα διεθνούς δικαίου, σχέσεις διεθνούς και 
εσωτερικού δικαίου, διεθνές έθιμο, διεθνείς συνθήκες, 
κράτος και έδαφος, εδαφική κυριαρχία, δίκαιο θάλασ−
σας (αιγιαλίτιδα ζώνη, θαλάσσιοι λιμένες και πλοία, 
συνορεύουσα ζώνη, διεθνή στενά, ανοιχτή θάλασσα, 
υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη), διπλω−
ματικές και προξενικές σχέσεις, διεθνής αναγνώριση, 
ετεροδικία κρατών, διαδοχή κρατών, διεθνής ευθύνη, 
διπλωματική προστασία, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 
διεθνείς κρίσεις και ειρηνική επίλυση των διαφορών 
στα Ηνωμένα Έθνη, άλλοι διεθνείς οργανισμοί, διεθνής 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

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

ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δι−
αδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedou.gov.gr):
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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 όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά.

Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−

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

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

• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλ−

λονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρε−
νες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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