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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

      EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO 

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

Αριθμ. 44795/14-10-2020 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος 

Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συνεδρίαση 3-9-2020) περί κατανομής τριάντα τριών 
(33) θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος και την 
από 28-9-2020 εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, σύμφωνα με:

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

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

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.  1 του άρθρου  23 του ν.  3549/2007 (Α΄  69) και 
το άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

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

5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β΄ 2657) όμοιας,

6) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),

7) την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3-9-2020 υπουργι-
κή απόφαση περί κατανομής τριάντα τριών (33) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα, προκηρύσσει (ανοιχτή 
προκήρυξη) την πλήρωση (1) μιας θέσης καθηγητή, 
ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙ-

ΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη 
Χημεία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
θέσης:

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων, 
κρυσταλλική δομή, υλικά, κατάλυση και εφαρμογές της.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη δι-
αδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (Επί-
κουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί ηλεκτρο-
νικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή 
διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr), με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοι-
χεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφασης (Β΄ 225), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr), μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
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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 Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών, 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 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 πιστοποιητι-
κό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά 
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

    Αριθμ. 44802/14-10-2020 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική 

Φιλολογία». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συνεδρίαση 3-9-2020) περί κατανομής τριάντα τριών 
(33) θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος και την 
από 28-9-2020 εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, σύμφωνα με:

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

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

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και 
το άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

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

5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β΄ 2657) όμοιας,

6) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3-9-2020 υπουργι-

κή απόφαση περί κατανομής τριάντα τριών (33) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα, προκηρύσσει (ανοιχτή 
προκήρυξη) την πλήρωση (1) μιας θέσης καθηγητή, 
ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
θέσης:

Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» 
συνίσταται στη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία των κειμέ-
νων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, σε οποιοδήποτε 
είδος του λόγου και αν ανήκουν. Χρονικά, τα κείμενα 
αυτά εκτείνονται από την Μυκηναϊκή εποχή (οι πινακίδες 
της Γραμμικής Β θεωρούνται, παρά την ιδιοτυπία τους, 
κείμενα διότι αποτελούν πηγή πληροφοριών) ως την 
όψιμη αρχαιότητα, δηλαδή τον 7ο/8ο αι. μ.Χ., κατά την 
επικρατέστερη χρονική οριοθέτηση. Επειδή τα εκδεδο-
μένα και εκδιδόμενα κείμενα προέρχονται από επιγρα-
φές, παπύρους, όστρακα, περγαμηνούς και χαρτώους 
κώδικες, είναι απολύτως θεμιτό να περιλαμβάνονται στο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13479Τεύχος Γ’ 2092/17.12.2020

γνωστικό αντικείμενο της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
οι ειδικότερες κατηγορίες της επιγραφικής, της παπυρο-
λογία και της παλαιογραφίας.

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 εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr), με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή 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 Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών, 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 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 πιστοποιητι-
κό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά 
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

 

    Αριθμ. 44797/14-10-2020 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, στη 

βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επί-

κουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορι-

κής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο 

«Αρχιτεκτονική Υπολογιστών». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συνεδρίαση 3-9-2020) περί κατανομής τριάντα τριών 
(33) θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος και την 
από 7-7-2020 εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, σύμφωνα με:

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

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

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.  1 του άρθρου  23 του ν.  3549/2007 (Α΄  69) και 
το άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

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

5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β΄ 2657) όμοιας,

6) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
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7) την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3-9-2020 υπουργι-
κή απόφαση περί κατανομής τριάντα τριών (33) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα, προκηρύσσει (ανοιχτή 
προκήρυξη) την πλήρωση (1) μιας θέσης καθηγητή, 
ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡ-

ΜΟΓΩΝ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνω-
στικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
θέσης:

Αρχιτεκτονικές υπολογιστών με στόχο την βελτιστο-
ποίηση των διαφορετικών πτυχών των σύγχρονων 
υπολογιστικών συστημάτων: απόδοση εκτέλεσης, ενερ-
γειακή αποδοτικότητα, ευρωστία. Αρχιτεκτονικές βασι-
σμένες σε διαφορετικές μορφές παραλληλίας εκτέλεσης 
(επιπέδου εντολής, επιπέδου δεδομένων, επιπέδου νή-
ματος). Συμπεριλαμβάνονται οι πολυπύρηνες, πολυεπε-
ξεργαστικές και ετερογενείς αρχιτεκτονικές, καθώς και 
οι αρχιτεκτονικές συνεπεξεργαστών και επιταχυντών 
συγκεκριμένου τομέα.

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 εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr), με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή 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 Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου 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 πιστοποιητι-
κό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά 
λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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