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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   Αριθμ. 101390/5-10-2022 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθ-

μίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών 

Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Κυτ-

ταρική Ηλεκτροφυσιολογία του Νευρικού και του 

Ανοσοποιητικού Συστήματος- Νευροβιολογία».

    Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευ-
σης της Ιατρικής Σχολής (συν. 27-7-2022), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 6-7-2022 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και 
σύμφωνα με:

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

2) την παρ. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),
3) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει 

με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017, το άρθρο 
9 του ν. 4521/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019,

4) 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),

5) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13 ) καθώς 
και το π.δ. 85/2013 (Α΄ 124),

6) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
όμοιας (Β΄ 2657),

7) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
8) το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 

έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Επιστημών Υγείας 

Ιατρική Σχολή
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρο-

λογίας
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνω-

στικό αντικείμενο «Κυτταρική Ηλεκτροφυσιολογία του 
Νευρικού και του Ανοσοποιητικού Συστήματος-Νευρο-
βιολογία»

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 (δι-
αδικτυακή 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 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) 
όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας 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 υπο-
ψήφιοι.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να 
υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών 
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 
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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.

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, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί 
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της 
υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργι-
κής απόφασης- Β΄ 225) και δε χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται αποκλει-
στικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υπο-
ψηφιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση 
δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την προκήρυ-
ξη 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. 101428/5-10-2022 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επι-

στημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμε-

νο «Περιγραφική Ανατομική». 

    Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής (συν. 27-7-2022), λαμβάνοντας υπόψη 

την από 5-7-2022 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμ-
φωνα 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) την παρ. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),
3) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύ-

ει με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του 4452/2017, το άρθρο 
9 του ν. 4521/2018 και της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019,

4) 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),

5) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς 
και το π.δ. 85/2013 (Α΄ 124),

6) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
όμοιας (Β΄ 2657),

7) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
8) το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 

έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Επιστημών Υγείας
Ιατρική Σχολή
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική».
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.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας 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. 
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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 υπο-
ψήφιοι.

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.

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, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί 
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της 
υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής 
απόφασης, Β΄ 225) και δε χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται απο-
κλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφορι-
ακού 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. 101350/5-12-2022 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επι-

στημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 

«Πνευμονολογία-Επεμβατική Πνευμονολογία». 

   Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευ-
σης της Ιατρικής Σχολής (συν. 27-7-2022), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 12-7-22 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και 
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) την παρ. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),
3) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει 

με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του 4452/2017, το άρθρο 9 
του ν.  4521/2018 και της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019,

4) 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),

5) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς 
και το π.δ. 85/2013 (Α΄ 124),

6) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
όμοιας (Β΄ 2657),

7) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
8) το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 

έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Επιστημών Υγείας 
Ιατρική Σχολή
Τομέας Παθολογίας
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνω-

στικό αντικείμενο «Πνευμονολογία - Επεμβατική Πνευ-
μονολογία».

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.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφι-
ότητας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθη-
γητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονι-
κά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυα-
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κή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της προκήρυξης 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 υπο-
ψήφιοι.

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.

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, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί 
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της 
υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργι-
κής απόφασης- Β΄ 225) και δε χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται αποκλει-
στικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υπο-
ψηφιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση 
δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την προκήρυ-
ξη 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

Ι

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 9422 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμή-

ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 

της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικο-

νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα 

του Καθηγητή Α’βαθμίδας με γνωστικό αντικεί-

μενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφορια-

κά Συστήματα».

  Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
λαμβάνοντας υπόψη: 1) την εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
(συνεδρία 12η/13-7-2022), 2) την από 27/6/2022 αίτηση 
Αναπληρωτή Καθηγητή για εξέλιξη, και σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

1. του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),
2. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 

(Α΄ 195),
3. του εδάφιου ζ της παρ.  15 του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
4. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 

ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

5. του άρθρου 3 «Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήμα-
τος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώ-
ων εσωτερικών και εξωτερικών μελών», της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225) απόφασης του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657),

6. της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς και ισχύει με την παρ. 2 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),

7. της παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
8. της 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),

9. του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163),
10. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16899Τεύχος Γ’ 3089/14.12.2022

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή 
Α’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή 
Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(http://apella.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

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. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
6. Δικαιολογητικά (στην περίπτωση ξενόγλωσσων, επι-

σήμως μεταφρασμένα στην ελληνική) με τα οποία θα 
αποδεικνύονται τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου για την 
εκάστοτε βαθμίδα έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά 
την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό 
αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του 
εξωτερικού (στην περίπτωση των υποψηφίων για θέση 
καθηγητή Α’ βαθμίδας θα πρέπει να προκύπτει και η τεκ-
μηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία 
της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων, καθώς και η δι-
δακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών, συνιστάμενη 
στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε Προγράμ-
ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της χώρας ή της 
αλλοδαπής ή η επίβλεψη με την ιδιότητα του επιβλέ-
ποντος μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ή η συμμετοχή σε τριμελείς 
συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτο-
ρικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς ή η 
διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων 
Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής, τουλάχιστον, θη-
τεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Ορ-
γανισμών) ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού χρόνου 
ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή ερ-
γασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας 
ή της αλλοδαπής ή (στην περίπτωση υποψηφιοτήτων 
για θέση Επίκουρου Καθηγητή) συμμετοχής με αμοιβή 
σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 
δεσμεύονται ότι, σε περίπτωση εκλογής, θα προσκο-
μίσουν, μετά την εκλογή και πριν από την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους, τις ιατρικές γνωμα-
τεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, 
είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, οι οποίες απαιτούνται 
για την πιστοποίηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).

8. Οι άρρενες υποψήφιοι, υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, με την οποία δεσμεύονται ότι έχουν εκ-

πληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν 
νομίμως απαλλαγεί από αυτές ή ότι θα έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν από την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

Σύμφωνα με την παρ. 2δ του άρθρου 3 της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225) απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα 
ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.

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.

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 ανωτέρω πολίτες οφείλουν 
να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών 
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυ-
μνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να 
εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία 
και στην εκπαίδευση.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ. 29470 
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οι-

κονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής 

Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Δι-

οίκηση και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό».

    Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνο-
ντας υπόψη την εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης 
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του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 
(αρ. συν. 2/24.10.2022/8), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της παρ. 3 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
2. της παρ. 1 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του 

ν. 4009/2011 (Α’ 195),
3. των άρθρων 9 και 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
4. των παρ.  9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 

ν. 4405/2016, (Α’ 129),
5. του εδαφίου ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, του εδα-

φίου ιδ  της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 
του άρθρου 84  του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

6. του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
8. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’  69),
9. της υπό στοιχεία Φ.121.1/96283/Ζ2/1.08.2022 από-

φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Κατανομή (2) κενών θέσεων καθηγητών Πανεπι-
στημίων από άγονες εκλογές σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν. 4521/2018» (ΑΔΑ:ΩΣ2146ΜΤΛΗ-
ΩΣ6),

10. της υπ’ αρ 24/19.09.2022 απόφασης της Συγκλή-
του θέμα 5.4 «Κατανομή δύο (2) κενών θέσεων ΔΕΠ σε 
Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

11. της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού «Οδηγίες 
εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’  83) 
και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3)

12. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 
(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) υπουργικής από-
φασης, όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657) υπουργική 
απόφαση

13. της υπ’ αρ. 61(επαναληπτική)/22.12.2016/1.2 από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

14. της υπ’ αρ. 33/29.03.2018/7.5 απόφασης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

αποφασίζει την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομι-
κή Διοίκηση και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό».

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκη-

ση και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό» εστιάζει στη 
μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων καθώς και 
στην κατάρτιση πλάνου για την αντιμετώπιση κρίσεων 
στον τουρισμό. Η μεγιστοποίηση της αξίας προσεγγίζε-
ται μέσω της ανάλυσης της ισορροπίας εσόδων-εξόδων 
των επιχειρήσεων με τη μέθοδο του νεκρού σημείου, της 
ανάλυσης της χρονικής αξίας του χρήματος για σκοπούς 
αξιολόγησης επενδύσεων και της αποτίμησης χρηματο-
οικονομικών παραγώγων για λόγους αντιστάθμισης των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων, ιδιαίτερα σε συνθήκες 
αβεβαιότητας υπό τις οποίες λειτουργεί η τουριστική 
αγορά. Επειδή η αβεβαιότητα συνδέεται άμεσα με την 
εμφάνιση κρίσεων, στο συγκεκριμένο γνωστικό αντι-

κείμενο η διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό εστιάζει 
στην ταυτοποίηση της επίδρασης των κρίσεων, στην 
αναγνώριση των δυνητικών κινδύνων στους τουριστι-
κούς προορισμούς και τις επιχειρήσεις, στη διαμόρφω-
ση ενός πλάνου ανάκαμψης και στην αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση τεχνικών χρο-
νικού προγραμματισμού έργων για την αντιμετώπιση 
των κρίσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο 
τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολο-
γητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
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. Βιογραφικό σημείωμα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
6. Τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
- 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.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
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- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 3 Νοεμβρίου 2022

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   
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*03030891412220008*

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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