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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 21938/4.3.2022 
   Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμή-

ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθ-

μίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Τεχνοοικονομική Ανάλυση και 

Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, μετά από εισήγηση της συνέλευσης 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συν. 
18.2.2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 18.1.2022 αί-
τηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) 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),

2) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), με το 
άρθρο 70 του ν.  4386/2016, το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017, το άρθρο 
9 του ν. 4521/2018 και της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019,

3) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 5 του άρ-
θρου 28 του ν. 4386/2016,

4) 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),

5) των άρθρων 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), κα-
θώς και το π.δ. 85/2013 (Α΄ 124),

6) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β΄ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
όμοιας (Β΄ 2657),

7) του π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) του υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4.4.2018 

εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και προκηρύσσει:

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Σχεδια-
σμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μεθοδολογίες και εργαλεία για την τεχνοοικονομική 

ανάλυση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. 
Εφαρμογές της στην ανάλυση, υλοποίηση και εξέλιξη 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων κινητών 
και σταθερών επικοινωνιών και δικτύων κορμού και 
πρόσβασης επόμενης γενιάς. Μοντελοποίηση και υπο-
στήριξη απόφασης για τηλεπικοινωνιακές επενδύσεις 
μεγάλης κλίμακας. Καλύπτονται επιμέρους συνιστώσες 
της τεχνοοικονομικής ανάλυσης και του σχεδιασμού 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων όπως η 
ζήτηση, η τιμολόγηση, η αποτίμηση επιχειρησιακών δε-
δομένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παρόχων κα-
θώς και η μοντελοποίηση της αγοράς τηλεπικοινωνιών. 
Μοντελοποίηση της αβεβαιότητας και των κινδύνων που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη και την υλοποίηση τηλεπι-
κοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. Επίσης περιλαμ-
βάνει μοντελοποίηση και ανάλυση πολιτικών, διοικητι-
κών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων που επιδρούν στα 
τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά 
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

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.

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-
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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 υύπο, 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 πι-
στοποιούν 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.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί 
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της 
υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 υπουργικής 
απόφασης - Β΄ 225) και δε χρήζουν επικαιροποίησης.

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 21906/4.3.2022 
    Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθ-

μίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος 

Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετι-

κή Φαρμακευτική Χημεία».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Φαρμακευτικής (συν. 16.2.2022), λαμβά-
νοντας υπόψη την από 15.12.2021 αίτηση εξέλιξης κα-
θηγητή και σύμφωνα με:

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

2) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), με το άρ-
θρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της παρ. 3 
του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13),

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

5) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
6) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
όμοιας (Β΄ 2657) και

7) το υπό στοιχεία Φ. 122.1/43/55760/Ζ2/4.4.2018 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, προκηρύσσει: 

(ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης κα-
θηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Φαρμα-
κευτική Χημεία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

«Σχεδιασμός και σύνθεση νέων οργανικών μορίων, τα 
οποία έχουν δομικές αναλογίες με μόρια αποδεδειγμέ-
νης φαρμακολογικής δράσης, με σκοπό τη μελέτη των 
φαρμακολογικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους, 
την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις σχέσεις δομής - 
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δράσης τους και τον περαιτέρω σχεδιασμό και σύνθεση 
νέων βελτιωμένων αναλόγων τους.».

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.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφι-
ότητας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλουν 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 πι-
στοποιούν 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.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί 
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της 
υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 υπουργικής 
απόφασης - Β΄ 225) και δε χρήζουν επικαιροποίησης.

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 112012/17.12.2021 
    Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές μέθοδοι με 

έμφαση στη Ναυτιλία». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, μετά τις αποφάσεις της Συγκλήτου 
(συν. 11.7.2019 και 29.7.2021) περί κατανομής 103 και 
ανακατανομής των 9 θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύ-
ματος μας και την από 21.9.2021 εισήγηση της Προσω-
ρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων 
και Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών, σύμφωνα με:

1) την παρ. κε του άρθρου 13, του άρθρου 15 την 
παρ. 15 (ζ), του άρθρου 21 την παρ. 2 (ιδ) και την παρ. 10 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), με το άρ-
θρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο 4 του ν. 4405/2016, 
το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), 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 Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 225),
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7) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
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 Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κατανεμή-
θηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας,

9) την υπό στοιχεία Φ/21388/Ζ2/12.2.2019 υπουργι-
κή απόφαση περί κατανομής σαράντα πέντε (45) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας για το ακαδ. έτος 
2019-2020, προκηρύσσει:

(ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση (1) μιας θέσης κα-
θηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές 
μέθοδοι με έμφαση στη Ναυτιλία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εστιάζει στα ακό-

λουθα αντικείμενα:
- Εφαρμογή σύγχρονων μαθηματικών, στατιστικών, 

οικονομετρικών και ποσοτικών μεθόδων, εργαλείων 
και υποδειγμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων των επιχειρή-
σεων, που λειτουργούν, κυρίως στους τομείς της ναυτιλί-
ας, λιμένων, μεταφορών, διεθνούς εμπορίου, ενέργειας, 
προϊόντων.

- Ανάλυση, επεξεργασία, αξιολόγηση, μοντελοποίηση 
στατιστικών δεδομένων, χρονοσειρών και διαστρωματι-
κού τύπου (time series, cross-sectional, panel data) και 
ανάπτυξη πεδίων γραμμικής άλγεβρας για εξειδίκευση 
σε θέματα γραμμικού προγραμματισμού και βελτιστο-
ποίησης, με εφαρμογές σε κρίσιμα θέματα διοικητικών 
αποφάσεων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

- Εξειδίκευση, εκτίμηση, αξιοποίηση οικονομετρικών, 
μαθηματικών και στατιστικών μοντέλων πολλαπλής πα-
λινδρόμησης και δυναμικής δομής, σε κρίσιμους τομείς 
της ναυτιλιακής επιχείρησης. Ενδεικτικά, αγορές ναύλων, 
πλοίων, ναυπηγήσεων, διαλύσεων, λιμένων, ενέργειας, 
προϊόντων, αλλά και στη διαχείριση κινδύνων με χρήση 
ναυτιλιακών παραγώγων, επενδυτικές αξιολογήσεις, επι-
λογές κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρηματοδότησης, 
περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση.

- Αξιοποίηση και εφαρμογή σύγχρονων υποδειγμά-
των τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, σε 
ναυτιλία, λιμένες, μεταφορές, καθώς και εξειδίκευση 
δυναμικών υποδειγμάτων προβλέψεων, μεταξύ άλλων, 
για τιμές πλοίων, ναύλους, χρηματοοικονομική απόδοση 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

- Αξιοποίηση, εφαρμογή, αξιολόγηση σύγχρονων προ-
γραμμάτων πληροφορικής, οικονομετρικού και στατιστι-
κού λογισμικού, όπως, ενδεικτικά, υποδείγματα σε excel, 
SPSS, ENIEWS, R, Matlab.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επί-
κουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας) εγγράφονται στο πληροφοριακό σύ-
στημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.

minedu.gov.gr) και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτη-
ση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον 
ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. 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.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα 
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής.

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 δι-
καιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης 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   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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