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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 37451/27.8.2020
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Πόρων για Δίκτυα και Συνδεδεμένες Μηχανές».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου
(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 7-7-2020 εισήγηση
της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών, σύμφωνα με:
1) Την παρ. κε του άρθρου 13, την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρθρου 21 και την παρ. 10
του άρθρου 84 του ν. 4485/17 (Α’ 114).
2) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο 4 του
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και το άρθρο
9 του ν. 4521/2018.
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) Το άρθρο 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και το άρθρο
65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
5) Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και το
π.δ. 85/2013.
6) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-20
όμοιας (Β’ 2657).
7) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132) .

Αρ. Φύλλου 2168

8) Τις υπό στοιχεία Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/
Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019
και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του τ. Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες
κατανεμήθηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας.
9) Την υπό στοιχεία Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 υπουργική
απόφαση περί κατανομής πενήντα έξι (56) κενών θέσεων
μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση
Πόρων για Δίκτυα και Συνδεδεμένες Μηχανές».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωσης θέσης Προηγμένοι μηχανισμοί διαχείρισης πόρων για το Διαδίκτυο της επόμενης γενιάς και
για δίκτυα ασύρματα, κινητών κόμβων και διασύνδεσης
μηχανών, για την αποδοτική κατανομή πόρων, διαχείριση ροών και αποτίμηση της ποιότητας υπηρεσίας,
περιλαμβάνοντας μηχανισμούς βελτιστοποίησης ή/και
Μηχανικής Μάθησης/Τεχνητής Νοημοσύνης.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) με τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3
της υπ’ αρ. 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.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο
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πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 υπόμνημα αυτών.
4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.
Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 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 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 και το πιστοποιητικό 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, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός
της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 15 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Τεύχος Γ’ 2168/30.12.2020

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθμ. 88716
Προκήρυξη θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας
με θητεία του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής
Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων
Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση».
Η Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μετά
από εισήγηση της Συνέλευσης (αρ. συν. 96/06.02.2020)
του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος,
Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Ιδρύματος και σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
2. Τις διατάξεις της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της
παρ. 2ιδ του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
3. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 και του
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της περ. Α’ της παρ. 2 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. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225), όπως έχει τροποποιηθεί
και ι σχύει.
6. Τις υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018
«Παρέχονται διευκρινίσεις» και Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20.07.2016 «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27),
του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)»
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/03.09.2020 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατανομή
θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».
8. Την απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συν. 404/
14.09.2020) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου «Κατανομή
θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου».
9. Τα π.δ. 210/1999 (Α’ 179) και 77/2013 (Α’ 119) και
10. Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132), αποφασίζει:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή/τριας ως εξής:
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μια (1) κενή θέση Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας με
θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Χωρική
Ανάλυση».
Σύντομη περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Χωρικής Ανάλυσης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εφαρμοσμένης Ανθρώπινης Γεωγραφίας. Η Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση
αξιοποιεί μεθόδους επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων με εργαλεία στατιστικής ανάλυσης και συστημάτων
γεωγραφικών πληροφοριών.
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H προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εγγραφούν στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την
υποψηφιότητά τους με όλα τα κάτωθι αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων/τίτλων σπουδών. Αν τα πτυχία/
τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού
πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή αντίγραφο της
αίτησης για την αναγνώριση της ισοτιμίας.
4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
5. Διδακτορική διατριβή.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση των
ενδιαφερόμενων, να βοηθήσει στην επιλογή.
7. Προκειμένου για άρρενες υποψήφιους, πρέπει να
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, περί
εκπλήρωσης ή μη των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
Στην περίπτωση μη εκπλήρωσης, θα δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση
της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προκειμένου
για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη
χώρα των οποίων η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο
Δημόσιο Τομέα, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση
από Αρχή της οικείας χώρας.
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8. Προκειμένου να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας από πολίτες άλλων
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβληθεί πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, θα
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια, για την
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού, υπηρεσία:
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης,
- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’,
- Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για
πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α που θα επιλεγεί
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την
ιθαγένεια του οποίου έχει.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να καταθέσει γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κατόπιν
παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας που θα προβεί
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πρύτανης
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Με την υπ’ αρ. 7325/08.12.2020 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/2000, του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, της παρ. 3 του άρθρου 27 και της
παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 και του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002, αυτοδίκαια βαθμολογικά κατατάσσεται το κατωτέρω μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της
Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, από 28.09.2020 ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων
του, καθώς έχει τα νόμιμα προσόντα, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Τσερίκης
Παναγιώτης

Όνομα
πατέρα

Σύνολο χρόνου
Πλεονάζων
Κατηγορία
Βαθμίδα από
υπηρεσίας έως
χρόνος στη Τμήμα
εκπαίδευσης
28.9.2020
28.9.2020
βαθμίδα

Δημοσθένης

Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

ΠΕ

20ε09μ 06η

Α’

Τμήμα Μουσικών
Σπουδών της
07ε 09μ 06η
Σχολής Μουσικών
Σπουδών

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

13810
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΛΕΩΣ

Με την υπ’ αρ. 4/21.9.2020 πράξη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως που εκδόθηκε σύμφωνα: α. με
τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 590/1977 (Α’ 146),
β. τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του α.ν. 469/1968
(Α’ 162/1996)· γ. του άρθρου 70 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)
και δ. του ν. 4354/2015 (Α’ 176) άρθρα 7-36 ο π. Αντώνιος

Τεύχος Γ’ 2168/30.12.2020

Κουρτενλής του Δημητρίου κατατάσσεται από την ΤΕ
στην ΠΕ μισθολογική κατηγορία και το 11ο Μ.Κ. λόγω
λήψεως πτυχίου του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από 7.9.2020.
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ ΥΠΠΑΙΘ 6621/27.11.2020).
Ο Μητροπολίτης
† Ο Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως ΒΑΡΝΑΒΑΣ
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