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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Αριθμ. 9424 
   Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Πολιτι-

κών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-

χνείου με γνωστικό αντικείμενο «Ακτομηχανική, 

Παράκτια και Λιμενικά Έργα».   

Ο  Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών (συνεδρίαση 15.12.2020), και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β’ 2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία Φ. 122.1/ 
6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

3. της υπό στοιχεία 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)»,

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

5. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. της περ. (γ) της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το 
άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και της περ. (ζ) της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώ-
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας «Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτομηχανική, 
Παράκτια και Λιμενικά Έργα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης 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 ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-
κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

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 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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 χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται 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 Ένω-
σης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
 

Αριθμ. 3422 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 

γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δυναμικής Συ-

μπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση 
8.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β’ 2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία Φ. 122.1/ 6/ 
14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) με θέμα: α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας 
των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποί-
ησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς 
και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών.

3. της υπό στοιχεία 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)»,

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

5. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. της περ. (γ) της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το 
άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και της περ. (ζ) της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώ-
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών
Τομέας «Ηλεκτρικής Ισχύος»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση 
Δυναμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης 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 ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

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 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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 χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται 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 έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο 

Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποι-
ητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνι-
κής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
 

Αριθμ. 5726 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Εφαρμο-

σμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστι-

κό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική των Στοι-

χειωδών Σωματιδίων».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (συνεδρίαση 
3.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των (Β’  2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

3. της υπό στοιχεία 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)»,

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

5. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),
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7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. της περ. (γ) της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το 
άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και της περ. (ζ) της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώ-
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Εθνικού Μετσόβιου 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 Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική 
Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης 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 ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

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 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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 χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται 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 έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

 

Αριθμ. 5728 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Εφαρ-

μοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστη-

μών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 

γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Αντοχή των 

Υλικών».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (συνεδρίαση 
3.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των (Β’  2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) με θέμα: α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
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επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας 
των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποί-
ησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς 
και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών.

3. της υπό στοιχεία 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)»,

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

5. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. της περ. (γ) της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το 
άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και της περ. (ζ) της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώ-
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Εθνικού Μετσόβιου 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 «Μηχανικής»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική 
Αντοχή των Υλικών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλε-
κτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.
gov.gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μη-
νών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί-
νωσης 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 ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

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 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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 χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται 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 έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
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Αριθμ. 5724 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Εφαρμο-

σμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνω-

στικό αντικείμενο «Μηχανική Παραμορφωσίμου 

Στερεού Σώματος».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (συνεδρίαση 
24.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των (Β’  2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

3. της υπό στοιχεία 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)»,

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

5. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. της περ. (γ) της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το 
άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και της περ. (ζ) της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 

«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώ-
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Εθνικού Μετσόβιου 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 «Μηχανικής»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο: «Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού 
Σώματος».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.
gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης 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 ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

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 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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 χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται 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 
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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 δι-
ορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

 

Αριθμ. 2771 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Χημι-

κών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλο-

ντική Επιστήμη και Μηχανική».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Χημικών Μη-
χανικών (συνεδρίαση 28.9.2020), και σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των (Β’  2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

3. της υπό στοιχεία 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)»,

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

5. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. της περ. (γ) της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το 
άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και της περ. (ζ) της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώ-
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχα-
νικών Τομέας Ι «Χημικών Επιστημών»

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-
ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντι-
κή Επιστήμη και Μηχανική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης 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 ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων 
υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού 
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ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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 χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται 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 έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

 

Αριθμ. 2779 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Χημικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-

ου με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Μη-

χανική των Δομικών Υλικών με έμφαση στις Μη 

Καταστρεπτικές Μεθόδους στην κλίμακα των Κα-

τασκευών και Υποδομών».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Χημικών Μη-
χανικών (συνεδρίαση 28.9.2020), και σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των (Β’  2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 

Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

3. της υπό στοιχεία 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)»,

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

5. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. της περ. (γ) της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το 
άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και της περ. (ζ) της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώ-
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας III «Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Επιστήμη 
και Μηχανική των Δομικών Υλικών με έμφαση στις Μη 
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Καταστρεπτικές Μεθόδους στην κλίμακα των Κατασκευ-
ών και Υποδομών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης 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 ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

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 7 του 
ν. 4210/2013 (Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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 διορισμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται 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 έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
 

Αριθμ. 3426 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 

γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος Έλεγχος και 

Δικτυακά Δυναμικά Συστήματα».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση 
8.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των (Β’  2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 
Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συ-
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θη-
τεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

3. της υπό στοιχεία 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)»,

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

5. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. της περ. (γ) της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το 
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άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και της περ. (ζ) της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώ-
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών
Τομέας «Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο: «Αυτόματος Έλεγχος και Δικτυακά Δυναμικά 
Συστήματα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης 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 ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

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 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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 χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου  Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 

υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πρά-
ξης διορισμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται 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 έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

 

Αριθμ. 3424 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 

γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Υλικού Ψηφια-

κών Συστημάτων».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση 
8.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των (Β’  2657) η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία 
Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225),

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017  
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδι-
κασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α΄  129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού 
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συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρη-
σης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

3. της υπό στοιχεία 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)»,

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

5. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

6. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38),

7. των παρ. 8, 10, 12 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

8. της παρ. 1 του άρθρου 77 και της παρ. 22(α) του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

9. της περ. (γ) της παρ.  10 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011, η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το 
άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και της περ. (ζ) της 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

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

11. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώ-
τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021»,

13. της από 21.9.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών
Τομέας «Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογι-

στών»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση 
Υλικού Ψηφιακών Συστημάτων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://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 δικαιο-
λογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω αναγκαία για την κρίση δικαιολογητι-

κά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση της 
υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr).

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 7 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254), μετά την εκλογή.

- 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 διορισμού.

Καταχωρούν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρό-
κειται 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 έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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