
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 76313/29-7-2022 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμί-

δα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πο-

λιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της 

Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς 

Σχέσεις» .

   Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
(συν. 5-7-2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 15-6-2022 
αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:

1) την παρ. 15 (ζ), του άρθρου 15, τη 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. 4009/11 (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 την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019,

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),

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

5) 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),

6) το π.δ. 134/1999 (132 Α’)
7) το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγ-

γραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων και προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλή-
ρωση την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
(συν. 28-6-2022)

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις»

Το επιστημονικό πεδίο της εν λόγω θέσης αναφέρεται 
σε αναγνωρισμένες ειδικότητες όπως είναι: η μελέτη του 
πεδίου της διεθνούς πολιτικής, η μελέτη της εξωτερικής 
πολιτικής και ως αποτέλεσμα και ως διαδικασία λήψης 
αποφάσεων καθώς και η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης 
του παγκόσμιου διεθνούς συστήματος.

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. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο 
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο-
λυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την Yπηρεσία 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 Yπηρεσία 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 Yπηρεσία 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 επικαι-
ροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλει-
στικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφορια-
κού 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

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Αριθμ. 38196 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 

γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες ανάπτυξης 

εφαρμογών λογισμικού και τεχνητής νοημοσύ-

νης σε διασυνδεδεμένα συστήματα».

    Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ύστερα από εισή-
γηση της Γ.Σ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση 16.6.2022), και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
(Β’ 2657) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών,

3. της υπό στοιχεία Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 
Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης σε 
θέσεις Καθηγητών (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή 
Καθηγητή και Καθηγητή α’ βαθμίδας)»,

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

5. τo άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), όπως τροπο-
ποιήθηκε στην παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114),

6. τo άρθρο 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του τέταρτου άρθρου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),

9. της παρ. 10 εδαφ.(γ) του άρθρου 9 του ν. 4009/2011, 
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του 
ν. 4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδαφ.(ζ) του άρθρου 
10 του ν. 4009/2011,

10. 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),

11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 από-
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φασης της Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. 
στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2022»,

13. της από 28.12.2021 απόφασης της Συγκλήτου του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου,

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής: 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας «Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής
και Συστημάτων Πληροφορικής»

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-
ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες 
ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και τεχνητής νοη-
μοσύνης σε διασυνδεδεμένα συστήματα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.
gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων 
υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού 
ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 
(Α’ 254), μετά την εκλογή.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την Yπηρεσία 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 Yπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή 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.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2022 

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

    ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριθμ. 13076 
Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-

μών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμε-

νο «Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευ-

νας».

  Η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι-
κών και Πολιτικών Επιστημών μετά από εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 
στη συνεδρίαση στις 02/03/2022, λαμβάνοντας υπόψη 
το υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17-12-2021 έγγραφο με 
θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων 
μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., για το 
έτος 2022» και σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 77 του 
ν. 4009/2011 (Α’195).

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

ν. 4485/2017 (Α’ 114).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 18 του 

ν. 4009/2011.
8. Τις διατάξεις του εδαφίου ιδ, την παρ. 2 του άρθρου 

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

ν. 4485/2017 (Α’ 114).
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.  4452/2017 
(Α’ 117).

11. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 23 του 
ν. 3549/2007.

12. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 
υπουργική απόφαση (Β’ 225).

13. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ’ του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38).

14. Τις διευκρινίσεις της υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/
Ζ2/04-04-2018 της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 
υπουργική απόφαση (Β’ 2657),

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με θητεία ως εξής:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

Μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Τεχνικές 
της Κοινωνικής Έρευνας».

Περιγραφή θέσης: Το γνωστικό αντικείμενο «Μέθο-
δοι και Τεχνικές της Κοινωνικής «Έρευνας» περιλαμβάνει 
καταρχήν την περιοχή της Μεθοδολογίας της Έρευνας, 
η οποία αφορά συστηματικούς τρόπους υλοποίησης 
της διαδικασίας της κοινωνικής έρευνας. Εστιάζει στις 
οντολογικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές πα-
ραδοχές των διαφορετικών μεθόδων κοινωνικής εμπει-
ρικής έρευνας, καθώς και στην κατανόηση των τρόπων 
με τους οποίους συνυφαίνονται οι θεωρητικές με τις 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις κατά τον σχεδιασμό της 
κοινωνικής έρευνας. Περιλαμβάνει επίσης, την κριτική 
συζήτηση αναφορικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
μεθόδων στις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής 
έρευνας (ποσοτικές, μεικτές/συνδυαστικές), καθώς και 
τον κεντρικό ρόλο της θεωρίας στη διατύπωση ερευνη-
τικών ερωτημάτων. Εμπεριέχει ποσοτικές και ποιοτικές 
μεθόδους και πρακτικές για τη συλλογή και την ανάλυση 
εμπειρικών δεδομένων, καθώς και μεικτές/συνδυαστικές 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις με εφαρμογές στις κοινω-
νικές επιστήμες.

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

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτη-
θούν:

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

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

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

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

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

6. Διδακτορική Διατριβή.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 

των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 

(για άρρενες υποψηφίους)
- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 

ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγρά-
φου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022

Η Πρύτανης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Ι

    ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Με τηv υπ’ αρ. 3605/16.09.2022 πράξη του Πρύτανη 
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών πoυ εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 τoυ ν. 3528/2007 
(Α’ 26), το Υ.Ο.Δ.Δ. 564/2019 όπου διαπιστώνεται η 
εκλογή του Νικολάου Τρανού του Αναστασίου ως 
Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία 125864/Ζ1/07.08.2019 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΑΔΑ: 6ΣΟΕ4653ΠΣ-Ρ6Κ), όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 105168/Ζ1/12.08.2020 απόφα-
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ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
ΩΖΒ846ΜΤΛΗ-ΛΤ1) που δημοσιεύθηκε στο Υ.Ο.Δ.Δ. 
650/2020, τις αιτήσεις παραιτήσεως λόγω συνταξιοδό-
τησης υπ’ αρ.:3257/29.08.2022 και 3596/16.09.2022 της 
μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών, Κυριακής Μαραγκάκη του Στυλιανού από 
την οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών 
Γραμματέων που κατέχει γίνεται αποδεκτή η παραίτηση 
λόγω συνταξιοδότησης και αυτοδίκαια λύεται η υπαλ-
ληλική σχέση από 16.09.2022, ημερομηνία υποβολής β’ 
αίτησης, της μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου Κυριακής 
Μαραγκάκη του Στυλιανού, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοι-
κητικών Γραμματέων με βαθμό Α’, της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών από την οργανική θέση που κατέχει (Κω-
δικός θέσης 4941579123). Η οργανική θέση που κατείχε 
επιστρέφει στο Ίδρυμα.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1201349124/16.09.2022).

  Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΝΟΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. 5589 
    Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήμα-

τος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου στη βαθμίδα του Καθηγη-

τή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο 

«Χρήση και αποθήκευση υδρογόνου σε συνδυ-

ασμένα θερμικά κύκλα».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετά 
την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών (1η συνε-
δρίαση της 12-01-2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 
10.01.2022 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και 
σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Παν/μίων 
και ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πει-
ραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τις διατάξεις του εδαφίου ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 
15, του εδαφίου ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 21, και των 
παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 30 του 
ν. 4452 σχετικά με τη «Ρύθμιση Θεμάτων Καθηγητών και 
Υπηρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι» (Α’ 17).

4. Τις διατάξεις της περ. 1γ. της παρ. 1 του άρθρου 
70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με 
την περ. 1γ, της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129).

5. Τις διατάξεις του εδαφίου η’, της παρ. 18 του άρ-
θρου 8 και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) καθώς και τις διατάξεις της παρ. 22α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(Α’ 195).

6. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 4 του 
ν.  2517/1997 «Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 160).

7. Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
8. Το υπό στοιχεία Φ122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 

(ΑΔΑ:ΩΩΖΡ4653ΠΣ-4ΝΕ) έγγραφο της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Παρέχονται 
διευκρινίσεις - ν. 4521/2018».

9. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
υπουργική απόφαση (Β’ 2657), τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β’ 225) απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 
(Β’ 225) υπουργική απόφαση με θέμα:

α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμά-
των των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης 
καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και 
μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, 
ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων 
θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), και του άρθρου 4 
του ν. 4405/2016 (Α’ 129).

β)Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώ-
ων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

11. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/
20-07-2016 (ΑΔΑ:7Α0Λ4653ΠΣ-213) εγκύκλιο του ΥΠ. 
Π.Ε.Θ. «Οδηγίες εφαρμογής του ν.  4369 (Α’  27), του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)»,

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 
ως εξής:

Μία (1) θέση Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμί-
δας, με γνωστικό αντικείμενο «Χρήση και αποθήκευση 
υδρογόνου σε συνδυασμένα θερμικά κύκλα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://service-apella.grnet.
gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
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. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή (πλήρες κείμενο) και άλλα 

επιστημονικά δημοσιεύματα.
- Η αίτηση υποψηφιότητας και τα ανωτέρω των περ. 
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1,2, 3, 4 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά 
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

5. Πιστοποιητικά Υγείας και φυσικής καταλληλότητας: 
(α) γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β)γνω-
μάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών (βά-
σει του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

6. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την Yπηρεσία 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.

7. Το αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Yπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

- Τα ανωτέρω των περ. 5, 6, 7 υποβάλλονται από τους 
υποψήφιους μόνο σε περίπτωση εκλογής τους και πριν 
την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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.

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.

  Τρίπολη, 19 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

 

Αριθμ. 6067 
    Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του τμήμα-

τος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη βαθμίδα του 

Καθηγητή Α’ βαθμιδας με γνωστικό αντικείμενο 

«Φυσιολογία του ανθρώπου - Φαρμακολογία».

    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετά 
την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (απόσπασμα πρα-
κτικού, 16η συνεδρίαση της Προσωρινής Συνέλευσης 
του Τμήματος. της 23.06.2022), λαμβάνοντας υπόψη την 
από 09.06.2022 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή 
και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1) Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότη-
τας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με 
την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

2) Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

3) Τις διατάξεις του εδαφίου ζ’, της παρ. 15 του άρθρου 
15, του εδαφίου ιδ’, της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 
9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

4) Τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17) σχετικά με τη «Ρύθμιση Θεμάτων 
Καθηγητών και Υπηρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι.».

5) Τις διατάξεις της περ. 1γ, της παρ. 1 του άρθρου 70 
του ν. 4386/2016 (Α’ 83) όπως τροποποιήθηκε με την 
περ. 1γ, τη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 8, του εδαφίου η’, της 
παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις 
της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).

7) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/
1997 (Α’ 160) «Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

8) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
9) Το υπό στοιχεία Φ122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 

(ΑΔΑ:ΩΩΖΡ4653ΠΣ-4ΝΕ) έγγραφο της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Παρέχονται 
διευκρινήσεις - ν. 4521/2018».

10) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 
υπουργική απόφαση (Β’ 2657), τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β’ 225) υπουρ-
γικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

11) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) υπουργική απόφαση με θέμα:

«α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σω-
μάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης 
καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και 
μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, 
ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων 
θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), και του άρθρου 4 
του ν. 4405/2016 (Α’ 129).

β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήμα-
τος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
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καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών».

12) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
(ΑΔΑ:7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες 
εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)»,

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή Α’ βαθμίδας ως 
εξής:

Μία (1) θέση Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Δια-
τροφής και Διαιτολογίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ 
βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του Αν-
θρώπου - Φαρμακολογία» με περιγραφή αντικειμένου: 
Η Φυσιολογία του Ανθρώπου ασχολείται με τη μελέτη 
της επίδρασης ενδογενών όσο και εξωγενών παραγό-
ντων (π.χ. διατροφικών, φαρμακευτικών, τοξικών) στους 
μηχανισμούς που διέπουν τις φυσιολογικές λειτουργίες 
των κυττάρων, ιστών, οργάνων και συστημάτων του αν-
θρώπινου οργανισμού.

Η Φαρμακολογία ασχολείται με τη μελέτη της φαρμα-
κοκινητικής- φαρμακοδυναμικής, της κατανομής, του 
μηχανισμού δράσης, τον προσδιορισμό του θεραπευ-
τικού εύρους των φαρμάκων στο αίμα και τους ιστούς 
καθώς και την αξιολόγηση των όποιων τοξικών εκδη-
λώσεων με απώτερο στόχο τη σαφή οριοθέτηση της 
αποτελεσματικής και ασφαλής τους χρήσης.

Ο συνδυασμός των δυο αυτών συμπληρωματικών πε-
δίων είναι απαραίτητος στην ανάπτυξη φαρμάκων και 
την εφαρμογή τους στη κλινική πράξη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://service-apella.grnet.
gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
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. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή (πλήρες κείμενο) και άλλα 

επιστημονικά δημοσιεύματα.

- Η αίτηση υποψηφιότητας και τα ανωτέρω των περ. 1, 
2, 3, 4 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. 
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

5. Πιστοποιητικά Υγείας και φυσικής καταλληλότητας: 
(α) γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) γνω-
μάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών (βά-
σει του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

6. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την Yπηρεσία 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.

7. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Yπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

- Τα ανωτέρω των περ. 5, 6, 7 υποβάλλονται από τους 
υποψήφιους μόνο σε περίπτωση εκλογής τους και πριν 
την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 3 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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*03025330710220008*

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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