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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   Αριθμ: 1920006686/24-10-2019 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντι-

κείμενο «Διαχείριση δικτυακών και υπολογιστι-

κών υποδομών».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 17-9-2019 εισήγηση 
της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολογιών 
Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, 
σύμφωνα με:

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

2) το άρθρο 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το 
άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο 4 του ν. 4405/2016, 
το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018,

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (159/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄),

4) το άρθρο 41 του ν. 4521/2018 (38 Α΄) και το άρθρο 
65 του ν. 4610/2019 (70 Α΄),

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

6) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
225/τ.Β΄/31-1-2017) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),

7) τις αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/
Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019 
και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του τ. Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες 
κατανεμήθηκαν 103 κενές δέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμα μας,

8) την αριθ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019 υπουργική απόφα-
ση 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 καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση 
δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το επιστημονικό πεδίο αφορά σε θέματα λειτουργίας 
και διαχείρισης δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών 
ευρείας κλίμακας, αρχιτεκτονικές υποστήριξης συστημά-
των λειτουργίας/παραγωγής (OSS, BSS), ανάλυση σφαλ-
μάτων, διαχείριση επιδόσεων, υποστήριξη ποιότητας 
υπηρεσίας, μηχανισμοί διάθεσης (provisioning), αρχι-
τεκτονικές διαχείρισης συστημάτων μεγάλης κλίμακας 
(IoT, Data Centers) καθώς και δικτύωση βασισμένη στο 
λογισμικό για την αποτελεσματική λειτουργία μεγάλων 
υποδομών.

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 χορηγήσει 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 απαραί-
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τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) προσόντα εκλογής.

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 επιπέ-
δου 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 πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητη-
θούν 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 Ευρωπαϊ-
κής 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. 

 Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 

   Αριθμ.: 1819041361/2-8-2019 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του 

αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Αεροδια-

στημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντι-

κείμενο «Διαστημικά και Δορυφορικά Συστήμα-

τα και Υποσυστήματα».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 

(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 23-7-2019 εισήγηση 
της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Αεροδιαστη-
μικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, σύμφωνα με:

1) το άρθρο 15 παρ.15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και άρθρο 84 
παρ. 10 του ν. 4485/2017 (114/Α΄)

2) το άρθρο 19 του ν. 4009/11 (195 Α΄) όπως ισχύει με 
το άρθρο 70 του ν. 4386/16 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 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄)

4) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
5) το π.δ. 85/2013 (124 Α’)
6) τις αριθ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/

Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019 
και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του τ. Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κα-
τανεμήθηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας

7) την αριθ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019 υπουργική απόφα-
ση περί κατανομής σαράντα πέντε (45) κενών θέσεων 
μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας για το ακαδ. έτος 2019-2020

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟ-

ΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή ανα-

πληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαστη-
μικά και Δορυφορικά Συστήματα και Υποσυστήματα».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

«Σχεδίαση και ανάλυση διαστημικών και δορυφορικών 
συστημάτων/υποσυστημάτων και διαστημικών αποστο-
λών, ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών, προσομοίωση 
διαστημικών συστημάτων, υποσυστημάτων και μικρο-
δορυφόρων. Εμπειρία στη σχεδίαση συστημάτων/υπο-
συστημάτων δορυφόρων, αποστολών μικροδορυφόρων 
και διαστημικών αποστολών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-
ψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου 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 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 
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βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δη-
μοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)προσόντα εκλογής

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται 
ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το 
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

β) 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 επιπέ-
δου 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 δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρε-
σία 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 προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 31 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ.: 1920006360/23-10-2019 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχομετρία».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 17-7-2019 εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής, σύμφωνα με:

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

2) το άρθρο 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το 
άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο 4 του ν. 4405/2016, 
το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (159/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄)

4) το άρθρο 41 του Ν. 4521/18 (38 Α΄) και το άρθρο 65 
του ν. 4610/2019 (70 Α΄)

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

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

7) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
8) τις αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/

Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019 
και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του τ. Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κα-
τανεμήθηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας

9) την αριθ. Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 υπουργική από-
φαση περί κατανομής πενήντα έξι (56) κενών θέσεων 
μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχομετρία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 

υπό πλήρωσης θέσης.
Αφορά στη θεωρία και στις τεχνικές της αντικειμενι-

κής ψυχολογικής μέτρησης (measurement) καθώς και της 
αξιολόγησης της συμπεριφοράς (assessment) σε ατομι-
κό επίπεδο. Η συστηματική προσέγγιση των ατομικών 
λανθανόντων χαρακτηριστικών σε θέματα ικανοτήτων, 
στάσεων-πεποιθήσεων, αντίληψης και γνωστικής επε-
ξεργασίας, προσωπικότητας, κινήτρων, σχολικής ακα-
δημαϊκής επίδοσης και συμπεριφοράς, ανάπτυξης του 
ατόμου, ψυχοπαθολογικών αποκλίσεων καθώς και άλλων 
εκφάνσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς διενεργείται 
μέσω της δημιουργίας, μετρικού ελέγχου, στάθμισης και 
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χορήγησης του κατάλληλου ψυχοτεχνικού μέσου κατά 
την ατομική ψυχολογική αξιολόγηση. Συνοδεύεται από 
ερευνητική δραστηριότητα σε ατομικό ή ομαδικό επί-
πεδο ανάλυσης των ατομικών διαφορών, η οποία και 
υποστηρίζει μετρικώς και θεωρητικώς το κάθε ψυχοτε-
χνικό εργαλείο ως την καλύτερη δυνατή προσέγγιση στα 
ατομικά λανθάνοντα χαρακτηριστικά, ενώ αποσκοπεί και 
στη δημιουργία και υποστήριξη υποδειγμάτων σύνδεσης 
φαινομενικής και θεωρητικής ψυχολογικής πραγματικό-
τητας. Ο βασικός στόχος της δημιουργίας αξιόπιστων 
και έγκυρων ψυχοτεχνικών μέσων και τεστ επιδιώκεται 
με α) ένα σύνολο τεχνικών και μεθόδων (π.χ., κλασική 
ανάλυση ερωτημάτων, ανάλυση αξιοπιστίας και σφαλ-
μάτων μέτρησης, στάθμιση, κ.ά.) που διασφαλίζουν τις 
βασικές ψυχομετρικές ιδιότητες ενός εργαλείου, β) τον 
έλεγχο δομής και εγκυρότητας με ανάλυση παραγόντων 
και αντίστοιχες εναλλακτικές μεθόδους, αποσκοπώντας 
στην περιγραφή και θεωρητική ερμηνεία των φαινομενικά 
συσχετιζόμενων ή/και ομαδοποιούμενων συμπεριφορών, 
γ) τη χρήση σύγχρονου και εξειδικευμένου λογισμικού 
Η/Υ και ΙΤ και, δ) την εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων 
στη μετρική θεωρία (π.χ., θεωρία λανθανόντων χαρακτη-
ριστικών και λογιστικά υποδείγματα, εντοπισμός και έλεγ-
χος μετρικών πολώσεων, επιβεβαιωτική δομική συσχέτιση 
και δομικές αιτιακές εξισώσεις με άλλα χαρακτηριστικά, 
κ.ά.). Τα σταθμισμένα τεστ και εν γένει τα ψυχοτεχνικά 
εργαλεία χρησιμοποιούνται από όλους τους κλάδους της 
Ψυχολογίας (Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία 
και Ψυχοπαθολογία, Οργανωσιακή Ψυχολογία, Σχολική 
Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, 
Νευροψυχολογία, Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Συμβουλευ-
τική Ψυχολογία, κ.ο.κ.) τόσο σε ερευνητικό επίπεδο μέσω 
καταλλήλων επιστημονικών μεθόδων και εξειδικευμένης 
στατιστικής ανάλυσης όσο και σε αξιολογητικό-παρεμβα-
τικό επίπεδο από τον-την επαγγελματία ψυχολόγο.

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 απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 

πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) 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 πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητη-
θούν 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 Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρε-
σία 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.

  Aθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

    Αριθμ. 1920006688/24-10-2019 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντι-

κείμενο «Οικονομικά της Τεχνολογίας».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 17-9-2019 εισήγηση 
της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολογιών 
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Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, 
σύμφωνα με:

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

2) το άρθρο 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το 
άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο 4 του ν. 4405/2016, 
το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018,

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),

4) το άρθρο 41 του ν. 4521/2018 (38 Α΄) και το άρθρο  
65 του ν. 4610/2019 (70 Α΄),

5) τα άρθ. 15 και 16 του ν. 4589/2019 (13 Α΄) και το 
π.δ. 85/2013

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

7) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄)
8) τις αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/

Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019 
και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του τ. Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κα-
τανεμήθηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας

9) την αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019 υπουργική από-
φαση περί κατανομής σαράντα πέντε (45) κενών θέσεων 
μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας για το ακαδ. έτος 2019-2020

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά 
της Τεχνολογίας».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το επιστημονικό πεδίο αφορά στα αντικείμενα της 
αποτίμησης τεχνολογιών και τεχνολογικών επενδύσε-
ων, της αλληλεπίδρασης τεχνολογίας και οικονομίας, 
της διάχυσης της τεχνολογίας, την κοστολόγηση και 
τιμολόγηση υπηρεσιών τεχνολογίας, της βιομηχανικής 
οργάνωσης καθώς και της ρύθμισης σε τεχνολογικά προ-
ϊόντα και υπηρεσίες.

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 απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) 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 πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητη-
θούν 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 Ευρωπαϊ-
κής 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.

  Aθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

    Αριθμ.: 1920006379/23-10-2019 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
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(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 17-7-2019 εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής, σύμφωνα με:

1) το άρθρο 13 παρ. κε, 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) 
και άρθρο 84 παρ. 10 του ν. 4485/17 (114 Α΄)

2) το άρθρο 19 ν. 4009/11 (195 Α΄) όπως ισχύει με το 
άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο 4 του ν. 4405/2016, 
το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄)

4) το άρθρο 41 του ν. 4521/2018 (38 Α΄) και το άρθρο  
65 του ν. 4610/2019 (70 Α΄)

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

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

7) το π.δ. 134/1999 (132 Α')
8) τις αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/

Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019 
και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του τ. Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κα-
τανεμήθηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμα μας

9) την αριθ. Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 υπουργική από-
φαση περί κατανομής πενήντα έξι (56) κενών θέσεων 
μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα μας

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική 
Ψυχολογία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωσης θέσης.

Η Κλινική Ψυχολογία έχει οριστεί ως η ειδικότητα της 
ψυχολογίας που επιχειρεί τη σύνδεση της επιστήμης, 
της θεωρίας και της κλινικής πρακτικής με στόχους την 
προαγωγή της ψυχικής υγείας, την προσωπική ανάπτυ-
ξη, καθώς και την κατανόηση, πρόβλεψη και ανακούφι-
ση ψυχολογικών διαταραχών ατόμων, οικογενειών και 
ομάδων. Ομάδα-στόχο αποτελεί ολόκληρος ο πληθυ-
σμός, δηλαδή όλο το ηλικιακό φάσμα, καθώς και όλες 
οι κοινωνικές, εθνικές και πολιτισμικές ομάδες. Οι στόχοι 
πραγματοποιούνται μέσω της αξιολόγησης που βασί-
ζεται στη λήψη πληροφοριών μέσω συνέντευξης, στη 
χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών (τεστ), σε ποιοτικές 
παρατηρήσεις, αλλά και σε πληροφόρηση από το περι-
βάλλον του ατόμου. Βασικές αρμοδιότητες του κλινικού 
ψυχολόγου αποτελούν η κλινική παρέμβαση, δηλαδή η 
ατομική, ομαδική, ή/και οικογενειακή ψυχοθεραπεία, 
οι κοινοτικές παρεμβάσεις, όπως η παρέμβαση στην 
κρίση, η πρόληψη, η έρευνα -ποσοτικής και ποιοτικής 
φύσης-, η διδασκαλία, η συνεργασία με οργανώσεις και 

θεσμούς, καθώς και η ανάπτυξη και η διοικητική διαχείρι-
ση επιστημονικών προγραμμάτων. Η Κλινική Ψυχολογία 
αποτελεί έναν εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας και 
συνεπώς, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η κλινική εκπαίδευση και εμπειρία.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφι-
ότητας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) εγγράφονται στο πληροφορια-
κό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr) και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 
αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία 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 χορηγήσει 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 απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) 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 
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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.

  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

    Αριθμ.: 1920006681/24-10/2019  
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντι-

κείμενο «Υπολογιστική Νέφους» .

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συν. 11-7-2019) περί κατανομής 103 θέσεων ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος και την από 17- 9-2019 εισήγηση 
της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολογιών 
Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, 
σύμφωνα με:

1) το άρθρο 13 παρ. κε, 15 παρ.15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 
άρθρο 84 παρ. 10 του ν. 4485/17 (114 Α΄)

2) το άρθρο 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύ-
ει με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο 4 του 
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του 4452/17 και το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018

3) 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΄)

4) το άρθρο 41 του ν. 4521/18 (38 Α΄) και το άρθ. 65 
του ν. 4610/2019 (70 Α΄) 

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

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

7) το π.δ 134/1999 (132 Α΄)
8) τις αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019, Φ/121.1/8/

Ζ2/41790/18-3-2019, Φ/121.1/9/Ζ2/44832/22-3-2019 
και Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 αποφάσεις του τ. Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες κα-
τανεμήθηκαν 103 κενές θέσεις ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας

9) την αριθ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019 υπουργική απόφα-
ση περί κατανομής σαράντα πέντε (45) κενών θέσεων 
μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμά μας για το ακαδ. έτος 2019-2020

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική 
Νέφους».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

Το επιστημονικό πεδίο καλύπτει αλγοριθμικά θέματα 
για την κατανομή πόρων και υπολογιστικού φορτίου, 
αρχιτεκτονικές, συστήματα και ενδιάμεσο λογισμικό, 
επεξεργασία μεγάλων δεδομένων καθώς και υπολογι-
στική ακροδικτύου (edge).

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 απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) 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.
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• 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.

  Aθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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