
 
  

 

 

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA                                                                                                                                                                      

EΘNIKO KAI KAΠO∆IΣTPIAKO                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN                                 Α∆Α: 
                                                                             Αριθµ. Πρωτ. 1617026587/16-5-17 
Πληροφορίες    : Μ. Παπαϊωάννου                                                        
Tηλέφωνο        : 210 3689152   
 
                                                                               
                                ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
  Προκήρυξη µιας (1) θέσης καθηγητή της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστηµών Υγείας,          

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στη βαθµίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Ψυχολογία-Νευροψυχολογία»    

                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                 

           Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µετά από εισήγηση της   

Κοσµητείας της Σχολής (συν. 28-3-17) και  της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής (συν. 21-3-17), 

λαµβάνοντας υπόψη την από 21-2-17 αίτηση εξέλιξης καθηγητή  και σύµφωνα µε  : 

1) Τα άρθρα  8 παρ. 18(η) , 9 παρ. 9(γ), 10 παρ.6 (ζ) ,19 και 80 παρ.22
α
 Ν. 4009/11 (195 Α’) όπως 

ισχύουν µε το αρθ.70 Ν. 4386/16 (83 Α’), αρθ. τέταρτο Ν. 4405/16 (129 Α’) και το αρθ.30 του 

Ν.4452/17 

2) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την 

παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄) 

3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς µε την παρ. 3 του 

αρθ. 4 του ν. 2517/97 (160
 
Α΄) 

4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 26 του άρθρου 28 του 

ν. 2083/1992  

5) την παρ. 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.∆.134/1999 (132 Α΄) 

8)  το Π.∆. 85/2013 (124 Α’)  και 

9)  τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
(ΦΕΚ 225/31-1-17 τ. Β’)  

 

 

 

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Ιατρική Σχολή  

Τοµέας  Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας (9-3-17)   

-Μία (1) θέση καθηγητή  στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο 

«Ψυχολογία-Νευροψυχολογία». 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 

πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr):  
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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 υποχρεωτικά: 

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
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 ∆ΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 

της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιµίας 

4. ∆ιδακτορική διατριβή και άλλες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και αναλυτικό υπόµνηµα αυτών.  

• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου 

δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 

νόµιµα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους. Το κώλυµα της µη 

εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες  κράτους - µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού. 

• Οι  πολίτες κρατών-µελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών 

και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή 

εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 

γλώσσας. 

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 

έκδοση της τελικής πράξης διορισµού. Προκειµένου για πολίτες κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει 

ο υποψήφιος. 

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής 

κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 

έκδοση της τελικής πράξης διορισµού. 

• Οι γνωµατεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δηµοσίου είτε ιδιωτών, 

υποβάλλονται από τους υποψηφίους  στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 

πράξης διορισµού. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 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 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.   

                                                                                          Aθήνα,   20-4-2017  

                                                                                                 Ο  Πρύτανης 
 
 
 

                                                                                  Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. ∆ηµόπουλος 
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