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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO 

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN   

Αριθμ. 1097/11-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Νομικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστι-

κό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου (συν. 
1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα 
του Ιδρύματος και την από 16- 12-2020 εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής, 
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) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 
τέταρτο 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) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

4) Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) 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 απόφασης (Β’ 2657).

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ Α’ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου
Περιλαμβάνονται όλα τα ζητήματα που πηγάζουν από 

τις ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα (Γενικές Αρχές, Ενοχικό 
Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρο-
νομικό Δίκαιο) και συναφών ειδικών νόμων που ρυθμίζουν 
σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, ιδίως συμβατικές και εξωσυμβα-
τικές ενοχές, σχέσεις προσώπων μεταξύ τους, δικαιώματα 
που απορρέουν από την προσωπικότητα, εμπράγματα 
δικαιώματα και σχέσεις και την κληρονομική διαδοχή.

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 εγγρα-
φεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας απόφασης.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας 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.
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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 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 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, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά 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 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. 63663/31-12-2020 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής 

Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-

νών με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγ-

γολογία». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου (συν. 

1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα Τμήμα-
τα του Ιδρύματος και την από 18-12-2020 εισήγηση της 
Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας, 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) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 
τέταρτο 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) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

4) Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) 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 απόφασης (Β’ 2657).

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινο-
λαρυγγολογία».

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 εγγρα-
φεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας απόφασης.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας 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 υποψήφιοι.

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 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, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά 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 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. 686/08-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής 

Θετικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντι-

κείμενο «Αριθμητική Βελτιστοποίηση». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 7-7- 2020 εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών της Σχολής Θετικών επιστημών, 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) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 
τέταρτο 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) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

4) Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) 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 απόφασης (Β’ 2657).

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική 
Βελτιστοποίηση».

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου
Αριθμητικές μέθοδοι και ανάπτυξη αλγορίθμων και 

λογισμικού για τοπική και καθολική βελτιστοποίηση. Επι-
στημονικοί υπολογισμοί για προβλήματα αριθμητικής 
βελτιστοποίησης. Αλγόριθμοι για μη συνδυαστική βελ-
τιστοποίηση, κυρτό προγραμματισμό και/ή στοχαστική 
βελτιστοποίηση.

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 εγγρα-
φεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας απόφασης.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
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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 υποψήφιοι.

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 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, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά 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 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. 684/08-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήμα-

τος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία - 

Μοριακή Βιολογία». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου (συν. 
1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα 
του Ιδρύματος και την από 16-12-2020 εισήγηση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών 
επιστημών, 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) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 
τέταρτο 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) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

4) Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) 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 απόφασης (Β’ 2657).

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία
- Μοριακή Βιολογία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 

θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία - Μοριακή Βι-

ολογία» αφορά στη μελέτη, σε μοριακό επίπεδο, του 
ρόλου, της δομής, της βιοσύνθεσης, της ρύθμισης, της 
λειτουργίας και των αλληλεπιδράσεων των βιολογικά 
σημαντικών μορίων, όπως, DNA, RNA, και πρωτεϊνών 
στους ζωντανούς οργανισμούς.

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 εγγρα-
φεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
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(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας απόφασης.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας 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 υποψήφιοι.

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 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, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά 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 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. 1072/11-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Δια-

χείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσε-

ων και Οργανισμών με έμφαση στην αξιοποίηση 

εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 15-12-2020 εισήγη-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της 
Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, 
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) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 
τέταρτο 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) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

4) Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) 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 απόφασης (Β’ 2657).

6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-
κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών με έμφαση στην αξιοποί-
ηση εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης».

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου
Εισαγωγή βασικών αρχών διοίκησης και οικονομίας, 

εστιάζοντας στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις με 
αξιοποίηση των εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης και 
αξιοποίησης διατιθέμενων πόρων των επιχειρήσεων - 
οργανισμών.

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 εγγρα-
φεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας απόφασης.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας 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 υποψή-
φιοι.

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 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, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά 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 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. 687/08-01-2021 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή επίκου-

ρου καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώσεις 

Μηχανικής Μάθησης». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 1-12-2020) περί κατανομής 47 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 7-7- 2020 εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών της Σχολής Θετικών επιστημών, 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) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 
τέταρτο 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) και το 
άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

4) Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) 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 απόφασης (Β’ 2657).
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6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7) Την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-

γική απόφαση περί κατανομής σαράντα επτά (47) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα.

Προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του ανα-

πληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Θεμελιώσεις Μηχανικής Μάθησης».

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου
Αλγοριθμικές και στατιστικές μέθοδοι στη Μηχανική 

μάθηση. Ανάπτυξη αλγορίθμων μάθησης και ανάλυση 
της υπολογιστικής και στατιστικής πολυπλοκότητας. 
Αλγόριθμοι μάθησης υπό επίβλεψη ή χωρίς επίβλεψη 
(un/supervized learning). Μέθοδοι βελτιστοποίησης στη 
Μηχανική μάθηση.

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 εγγρα-
φεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας απόφασης.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή 
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 υποψήφιοι.

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 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, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά 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 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     
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*03006131803210008*

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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