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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιανουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 1617009654/24-11-16
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών,
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Ζωολογία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της
Σχολής (συν. 4-10-2016) και της Συνέλευσης Τμήματος
Βιολογίας (συν. 14-7-2016), λαμβάνοντας υπόψη την από
30-6-16 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η), 9 παρ. 9(γ) όπως αναριθμήθηκε με το αρθ.3 παρ.7 του ν.4076/2012 (159 Α’), 10
παρ.6(ζ), αρθ.19 όπως ισχύει με το ν.4386/2016 (83 Α’),
αρθ. 70 και ν. 4405/2016 (129 Α’) άρθρο τέταρτο, αρθ. 77
παρ.3 και 4, όπως ισχύει με το άρθ. 5 του ν. 4076/2012
(159 Α’) και αρθ. 80 παρ.22α του ν. 4009/2011 (195 Α’)
και το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (24 Α’),
2) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (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. 3 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’) και
7) το π.δ. 134/1999 (132Α’),
8) το π.δ. 85/2013 (124 Α’) και
9) την Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (2619 Β’) και τις από 20-12-2013 και
24-2-14 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη)
την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

Αρ. Φύλλου 77

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωολογία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο «Ζωολογία» αναφέρεται
στην ολοκληρωμένη μελέτη των ζωικών οργανισμών. Το
αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τη συγκριτική και
εξελικτική θεώρηση της ανάπτυξης, της δομής της προσαρμογής και της λειτουργίας των ζωικών οργανισμών
με μια διεπιστημονική προσέγγιση, που εκτείνεται από
την μοριακή φυλογένεση έως και την ανατομία και φυσιολογία όλων των ζωικών οργανισμών.
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
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
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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. 1599/1986 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, 14 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αριθμ. 26663
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γεωλογία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (συνεδρίαση
14/11/2016) και της Γ.Σ. (συνεδρίαση 22/7/2016) και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
Εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27), του ν.4386/2016 (Α’ 83) και του
ν. 4405/2016 (Α’ 129)»,
2. της υπ’αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013
(ΦΕΚ 2619/16.10.2013 τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς
και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών»,
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3. της υπ’αριθμ. Φ. 11/196295/Ε5/20.12.2013 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
4. της υπ’αριθμ. Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014
Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης σε
θέσεις Καθηγητών (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή
Καθηγητή και Καθηγητή α’ βαθμίδας)»,
5. το άρθρο 19 παρ. 1(γ) του ν.4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1 του ν.4386/2016
και τροποποιήθηκε από το τέταρτο άρθρο παρ. 1 του
ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α’),
6. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του τέταρτου άρθρου του
ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α’),
7. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του
άρθρου 80 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011 τ.Α’),
8. της παρ. 10 εδαφ.(γ) του άρθρου 9 του ν.4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν.4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδαφ.(ζ) του άρθρου
10 του ν.4009/2011,
9. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α’),
10. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87 Α’), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’),
11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132 Α’),
12. της αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26.2.2016
απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.2.2016
Απόφασης με θέμα "Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ - ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017"»,
13. της από 12/4/2016 απόφασης της Συγκλήτου του
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Τομέας «Γεωλογικών Επιστημών»
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική
Γεωλογία».
Πληροφορίες: Ε. Παναγοπούλου, τηλ. 210-772 2005,
Fax: 210-772 1948, email: eirpanag@mail.ntua.gr.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.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.
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2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(http://apella.minedu.gov.gr) και κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής. Θα πρέπει επίσης
να υποβληθεί και ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το
οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα
είναι σε διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
ν.4009/2011.
5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013
(ΦΕΚ 254 Α’).
• 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.
Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

527

Αριθμ. 27043
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Παράκτιες και Θαλάσσιες Χαρτογραφήσεις».
Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (συνεδρίαση
26/10/2016) και της Γ.Σ. (συνεδρίαση 7/7/2016) και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
Εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27), του ν.4386/2016 (Α’ 83) και του
ν. 4405/2016 (Α’ 129)»,
2. της υπ’αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013
(ΦΕΚ 2619/16.10.2013 τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς
και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών»,
3. της υπ’αριθμ. Φ. 11/196295/Ε5/20.12.2013 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
4. της υπ’αριθμ. Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014
Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης σε
θέσεις Καθηγητών (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή
Καθηγητή και Καθηγητή α’ βαθμίδας)»,
5. το άρθρο 19 παρ. 1(γ) του ν.4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1 του ν.4386/2016
και τροποποιήθηκε από το τέταρτο άρθρο παρ. 1 του
ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α’),
6. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του τέταρτου άρθρου του
ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α’),
7. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του
άρθρου 80 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011 τ.Α’),
8. της παρ. 10 εδαφ.(γ) του άρθρου 9 του ν.4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν.4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδαφ.(ζ) του άρθρου
10 του ν.4009/2011,
9. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α’),
10. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87 Α’), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’),
11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132 Α’),
12. της αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26.2.2016
απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.2.2016 απόφασης με θέμα "Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ - ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017"»,
13. της από 12/4/2016 απόφασης της Συγκλήτου του
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε:
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Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τομέας «Τοπογραφίας».
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παράκτιες και
Θαλάσσιες Χαρτογραφήσεις».
Πληροφορίες: Ε. Παναγοπούλου, τηλ. 210-772 2005,
Fax: 210-772 1948, email: eirpanag@mail.ntua.gr
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.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.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(http://apella.minedu.gov.gr) και κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής. Θα πρέπει επίσης
να υποβληθεί και ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το
οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα
είναι σε διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
ν.4009/2011.
5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013
(ΦΕΚ 254 Α’).
• 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.
Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/86 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι
θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρε-

Τεύχος Γ’ 77/31.01.2017

ώσεις 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Αριθμ. 26836
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Ηλεκτρικές, Οπτικές Ιδιότητες».
Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (συνεδρίαση 18/11/2016) και της Γ.Σ. (συνεδρίαση 2/6/2016)
και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
Εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27), του ν.4386/2016 (Α’ 83) και του
ν. 4405/2016 (Α’ 129)»,
2. της υπ’αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013
(ΦΕΚ 2619/16.10.2013 τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς
και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών»,
3. της υπ’αριθμ. Φ. 11/196295/Ε5/20.12.2013 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
4. της υπ’αριθμ. Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014
Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης σε
θέσεις Καθηγητών (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή
Καθηγητή και Καθηγητή α’ βαθμίδας)»,
5. το άρθρο 19 παρ. 1(γ) του ν.4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1 του ν.4386/2016
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και τροποποιήθηκε από το τέταρτο άρθρο παρ. 1 του
ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α’),
6. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του τέταρτου άρθρου του
ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α’),
7. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(a) του
άρθρου 80 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011 τ.Α’),
8. της παρ. 10 εδαφ.(γ) του άρθρου 9 του ν.4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν.4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδαφ.(ζ) του άρθρου
10 του ν.4009/2011,
9. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α’),
10. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87 Α’), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’),
11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132 Α’),
12. της αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26.2.2016
απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
13. της από 12/4/2016 απόφασης της Συγκλήτου του
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών
Επιστημών
Τομέας «Φυσικής»
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης
Ύλης. Ηλεκτρικές, Οπτικές Ιδιότητες».
Πληροφορίες: Ε. Παναγοπούλου, τηλ. 210-772 2005,
Fax: 210-772 1948, email: eirpanag@mail.ntua.gr
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.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.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(http://apella.minedu.gov.gr) και κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής. Θα πρέπει επίσης
να υποβληθεί και ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το
οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα
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είναι σε διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
ν.4009/2011
5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013
(ΦΕΚ 254 Α’).
• 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.
Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για
άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Αριθμ. 26659
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Πετρελαίων».
Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (συνεδρίαση
14/11/2016) και της Γ.Σ. (συνεδρίαση 22/7/2016) και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
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1. Της αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
Εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27), του ν.4386/2016 (Α’ 83) και του
ν. 4405/2016 (Α’ 129)»,
2. της υπ’αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013
(ΦΕΚ 2619/16.10.2013 τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς
και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών»,
3. της υπ’αριθμ. Φ. 11/196295/Ε5/20.12.2013 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
4. της υπ’αριθμ. Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014
Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης σε
θέσεις Καθηγητών (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή
Καθηγητή και Καθηγητή α’ βαθμίδας)»,
5. το άρθρο 19 παρ. 1(γ) του ν.4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1 του ν.4386/2016
και τροποποιήθηκε από το τέταρτο άρθρο παρ. 1 του
ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α’),
6. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του τέταρτου άρθρου του
ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α’),
7. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(a) του
άρθρου 80 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011 τ.Α’),
8. της παρ. 10 εδαφ.(γ) του άρθρου 9 του ν.4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν.4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδαφ.(ζ) του άρθρου
10 του ν.4009/2011,
9. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α’),
10. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87 Α’), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’),
11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132 Α’),
12. της αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26.2.2016
απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.2.2016
Απόφασης με θέμα "Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ - ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017"»,
13. της από 12/4/2016 απόφασης της Συγκλήτου του
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Τομέας «Μεταλλευτικής».
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Πετρελαίων».
Πληροφορίες: Ε. Παναγοπούλου, τηλ. 210-772 2005,
Fax: 210-772 1948, email: eirpanag@mail.ntua.gr
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.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.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(http://apella.minedu.gov.gr) και κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής. Θα πρέπει επίσης
να υποβληθεί και ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το
οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα
είναι σε διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
ν.4009/2011.
5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013
(ΦΕΚ 254 Α’).
• 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.
Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την 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

Τεύχος Γ’ 77/31.01.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Αριθμ. 26838
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με
γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική-Στοχαστική
Ανάλυση».
Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (συνεδρίαση 18/11/2016) και της Γ.Σ. (συνεδρίαση 2/6/2016)
και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
Εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27), του ν.4386/2016 (Α’ 83) και του
ν. 4405/2016 (Α’ 129)»,
2. της υπ’αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013
(ΦΕΚ 2619/16.10.2013 τ.Β’) Κ.Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
3. της υπ’αριθμ. Φ. 11/196295/Ε5/20.12.2013 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
4. της υπ’αριθμ. Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014
Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης σε
θέσεις Καθηγητών (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή
Καθηγητή και Καθηγητή α’ βαθμίδας)»,
5. το άρθρο 19 παρ. 1(γ) του ν.4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1 του ν.4386/2016
και τροποποιήθηκε από το τέταρτο άρθρο παρ. 1 του
ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α’),
6. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του τέταρτου άρθρου του
ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α’),
7. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(a) του
άρθρου 80 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011 τ.Α’),
8. της παρ. 10 εδαφ.(γ) του άρθρου 9 του ν.4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν.4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδαφ.(ζ) του άρθρου
10 του ν.4009/2011,
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9. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α’),
10. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87 Α’), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’),
11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132 Α’),
12. της αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26.2.2016
απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.2.2016
Απόφασης με θέμα "Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελώνΔΕΠ - ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙκαι τηνΑ.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017"»,
13. της από 12/4/2016 απόφασης της Συγκλήτου του
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών
Επιστημών
Τομέας «Μαθηματικών»
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Στατιστική-Στοχαστική Ανάλυση».
Πληροφορίες: Ε. Παναγοπούλου, τηλ. 210-772 2005,
Fax: 210-772 1948, email: eirpanag@mail.ntua.gr
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.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.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(http://apella.minedu.gov.gr) και κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής. Θα πρέπει επίσης
να υποβληθεί και ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το
οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα
είναι σε διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
ν.4009/2011
5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφω-
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να με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013
(ΦΕΚ 254 Α’).
• 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.
Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 όπου οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων
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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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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