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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 1516030258/23-6-2016
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή της Νομικής
Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία
Δικαίου».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας
της Νομικής Σχολής (συν.2-3-2016) και της συνέλευσης
της Νομικής Σχολής (2-3-16) λαμβάνοντας υπόψη την
από 2-10-15 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθμήθηκε με το άρθ.3 παρ. 7 του Ν. 4076/12 (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. 4076/12 (159 Α') καθώς και τα άρθρα 34 και 50 του
Ν. 4115/13 (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. 3549/07 (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').
7) Το Π.δ. 134/1999 (132 Α').
8) Το Π.δ. 85/2013 (124 Α').
9) Την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-102013 κοινή υπουργική απόφαση (2619/Β') και τις από
20-12-2013 και 24-2-2014 σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) Την πλήρωση μίας (1) θέσης
καθηγητή, ως εξής:

Αρ. Φύλλου 788

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τομέας ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Δικαίου»
Επιστημονικό αντικείμενο της Ιστορίας Δικαίου αποτελεί η έρευνα και διδασκαλία επί της φύσης, προέλευσης
και ιστορικής εξέλιξης των νομικών και δικαϊκών θεσμών
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στις έννομες τάξεις της
ελληνικής αρχαιότητας, της ρωμαϊκής περιόδου, του Βυζαντίου και των νεότερων χρόνων. Μελετάται η γένεση
και εξέλιξη των διαφόρων μορφών πολιτεύματος, της
δημόσιας διοίκησης, των ποικίλων θεσμών του δημοσίου, ιδιωτικού και ποινικού δικαίου, των πηγών του δικαίου, των γενικών αρχών του δικαίου, των ειδικότερων
ανά κλάδους διατάξεων, των επιμέρους νομοθεσιών και
κωδικοποιήσεων του δικαίου, της απονομής της δικαιοσύνης και της διαμόρφωσης της νομικής επιστήμης, από
την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedou.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου 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 δημοσιεύματα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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.
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• 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 διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται 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 άρρενες
υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
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 κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 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 πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1516030212/22.6.2016
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή και
Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής (συν. 20-4-2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συν. 4-42016) λαμβάνοντας υπόψη την από 18-2-2016 αίτηση
εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθμήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/12 (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').
2) Της 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. 3549/07 (69 Α').
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3) 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').
4) Της παρ. 1 του άρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992.
5) Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 (160 Α').
6) Της περιπτ. ιιι της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
του Ν. 3282/2004 (208 Α') και
7) και του Π.δ. 134/99 (132 Α').
8) Του Π.δ. 85/2013 (124 Α')
9) Υης Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 κοινής
υπουργικής απόφασης (2619 Β') και τις από 20-12-2013
και 24-2-2014 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσεως καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη»
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της Βυζαντινής
και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, καλύπτει
την περίοδο από τον 7ο μέχρι τον 18ο αιώνα και επικεντρώνεται στα υλικά κατάλοιπα του βυζαντινού και
μεταβυζαντινού πολιτισμού, που περιλαμβάνουν κάθε
είδους μνημεία της αρχιτεκτονικής και τα έργα τέχνης
που αντιπροσωπεύουν τα κύρια πεδία καλλιτεχνικής έκφρασης της περιόδου (ζωγραφική, γλυπτική, μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία). Η επισκόπηση των καταλοίπων
αυτών συνδυάζεται με τη διδασκαλία της μεθοδολογίας
της μελέτης τους και των αρχών της ερμηνείας τους.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου 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 δημοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
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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 διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται 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 άρρενες
υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
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 κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε. Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 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 πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1516029943/21-6-2016
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Γερμανική Γλωσσολογία: Υπολογιστική Γλωσσολογία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής (συν. 6-4-2016) και της Συνέλευσης
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συν.
23-3-2016), λαμβάνοντας υπόψη την από 15-3-2016 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 4076/12 (159 Α')
και 10 παρ. 6 (ζ) καθώς και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α') όπως ισχύει με το άρθρο
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5 του Ν. 4076/2012 (159 Α'), 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. 3549/07 (69 Α').
3) Την παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (87 Α'),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου. 4 του Ν. 2517/97 (160 Α').
4) Την παρ. 1 του άρθρου 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').
7) Tο Π.δ. 134/99 (132 Α').
8) Το Π.δ. 85/2013 (124 Α')
9) και την Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 κοινή υπουργική απόφαση (2619/Β') καθώς και τις από
20-12-2013 και 24-2-2014 σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση
(1) μίας θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Γλωσσολογία: Υπολογιστική Γλωσσολογία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τομείς της Θεωρητικής Γλωσσολογίας και της Συγκριτικής Γλωσσολογίας,
και τομείς της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας σε μονόγλωσσες και δίγλωσσες-πολύγλωσσες εφαρμογές που
αφορούν τη Γερμανική γλώσσα και την Πληροφορική
-Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο την εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων της Θεωρητικής Γλωσσολογίας
στην Υπολογιστική Γλωσσολογία, όπως π.χ. η δημιουργία
και αξιολόγηση υπολογιστικών εργαλείων για τη χρήση
τους στη διδασκαλία, στη μετάφραση, στη λεξικογραφία
και στην παροχή υπηρεσιών μέσω διάδρασης με υπολογιστή, τόσο στον γραπτό λόγο όσο και στον προφορικό
λόγο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου 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
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2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται 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 άρρενες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές 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 κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι πολίτες κρατών - μελών της Ε. Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 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 πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 4942
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις».
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 24.06.2016,
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λαμβάνοντας υπόψη την από 09.05.2016 αίτηση εξέλιξης
καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και σύμφωνα με
τις διατάξεις:
1) Της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α')
2) Του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013 (24 Α').
3) Του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α').
4) Της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α').
5) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (87 Α').
6) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α').
7) Του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011.
8) Του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012.
9) Της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013
(2619 Β') κοινής υπουργικής απόφασης και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/20.12.2013
(ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.02.2014
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
10) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 70 του
Ν. 4386/2016 (83 Α')
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές
Εξισώσεις».
Περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις» εμπίπτει στην επιστήμη των Μαθηματικών. Το γνωστικό αυτό
αντικείμενο καλύπτει δυο πλήρεις κλάδους της επιστήμης των Μαθηματικών. Στον Ταξινομητικό Κατάλογο
των Μαθηματικών Αντικειμένων, έκδοση 2000 της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (2000 Mathematics
Subject Classification, American Mathematical Society)
οι κλάδοι αυτοί έχουν τους αριθμούς 34 και 35.
Το γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις» περιλαμβάνει πολλές αναγνωρισμένες ειδικότητες όπως
«Συνοριακά Προβλήματα», «Ποιοτική Θεωρία», «Θεωρία
Ευστάθειας», «Συνήθεις Διαφορικοί Τελεστές», «Γενικευμένες Λύσεις ΜΔΕ», «Ελλειπτικές ΜΔΕ», «Παραβολικές
ΜΔΕ», «Υπερβολικές ΜΔΕ», «Φασματική Θεωρία και
Προβλήματα Ιδιοτιμών στις ΜΔΕ», «Ψευδοδιαφορικοί
Τελεστές» κ.α.
Το εύρος του γνωστικού αντικειμένου «Διαφορικές
Εξισώσεις» καλύπτει τα ακόλουθα εξαμηνιαία μαθήματα
του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Συνήθεις
Διαφορικές Εξισώσεις», «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις»,
«Κλασσική Μηχανική», «Μαθηματική Μοντελοποίηση».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 δη-
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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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
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 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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Αριθμ. 4857
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία της Δύσης την Πρώιμη Νεότερη
Περίοδο».
Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 02.06.2016,
λαμβάνοντας υπόψη την από 21.04.2016 αίτηση εξέλιξης
μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011.
2) Του άρθρου 17 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α').
3) Της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α').
4) Του άρθρου 77 παρ. 5β του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5β του Ν. 4076/2012,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 3 του
Ν. 4115/2013 (24 Α').
5) Του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011.
6) Της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (87 Α').
7) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α').
8) Του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012.
9) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 70 του
Ν. 4386/2016 (83 Α').
10) Της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013
κοινής υπουργικής απόφασης (2619 Β') και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/E5/20.12.2013
(ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.02.2014
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική και
Κοινωνική Ιστορία της Δύσης την Πρώιμη Νεότερη Περίοδο».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Η προτεινόμενη θέση αφορά στην ιστορία των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών της πρώιμης νεότερης περιόδου
(15ος-18ος αιώνας) και εστιάζει στις πολιτισμικές και κοινωνικές διαδικασίες που διαμόρφωσαν τον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο σε αυτή την περίοδο. Το έργο των
υποψηφίων πρέπει να καλύπτει το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο μέσα από την οπτική της πολιτισμικής
και κοινωνικής ιστορίας και την έμφαση στην ιστορία
μίας ή περισσότερων περιοχών της Δυτικής Ευρώπης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.
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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 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
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 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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 23 Ιουνίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Αριθμ. 4904
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα
του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασθένειες υδρόβιων οργανισμών και
εκτροφή».
Η Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 17.06.2016, λαμβάνοντας υπόψη την από 10.05.2016 αίτηση εξέλιξης
καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α').
2) Του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013 (24 Α').
3) Του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α').
4) Της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α').
5) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (87 Α').
6) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α').
7) Του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011.
8) Του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012.
9) Της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013
κοινής υπουργικής απόφασης (2619 Β') και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/20.12.2013
(ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.02.2014
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
10) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 70 του
Ν. 4386/2016 (83 Α')
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ασθένειες υδρόβιων οργανισμών και εκτροφή».
Περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης
εστιάζει στη μελέτη και την περιγραφή ασθενειών μολυσματικής και μη-μολυσματικής αιτιολογίας σε εκτρεφόμενους και άγριους υδρόβιους οργανισμούς. Στην
απομόνωση, ταυτοποίηση, ανάλυση και χαρακτηρισμό
παθογόνων μικροοργανισμών. Στην ανάπτυξη ανοσολογικών δεικτών και ανοσολογικών μεθόδων ταυτοποίησης παθογόνων. Στην ανάπτυξη εμβολίων και στην
πρόληψη μολυσματικών ασθενειών σε εκτρεφόμενους
υδρόβιους οργανισμούς. Στην εκτροφή υδρόβιων παραγωγικών ζώων υπό το πρίσμα των επιπτώσεων της
στην υγεία του ζωικού κεφαλαίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 δη-
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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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές

5667

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 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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 24 Ιουνίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

*03007882508160008*

