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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Αριθμ. 3432 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

με γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένες Εφαρμο-

γές και τεχνικές Υψηλών Τάσεων σε δίκτυα εναλ-

λασσομένου και συνεχούς ρεύματος».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση 
22.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

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

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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 διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225),

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 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

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

6. τoυ 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. του εδαφίου (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 του εδαφίου (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. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 από-

φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα 
Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021,

13. της από 7.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε: 

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

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

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

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένες 
Εφαρμογές και τεχνικές Υψηλών Τάσεων σε δίκτυα εναλ-
λασσομένου και συνεχούς ρεύματος».

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:
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1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

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 διορι-
σμού.

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 Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες, οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχια-
κό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 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. 3436 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αποφάσε-

ων Διαχείρισης Ενέργειας για Βιώσιμο Ενεργεια-

κό Σχεδιασμό».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση 
22.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

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

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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 διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225),

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 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

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

6. τoυ 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. του εδαφίου (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 του εδαφίου (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. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 από-

φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα 
Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021,

13. της από 7.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε: 

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

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών
Τομέας «Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συ-

στημάτων Αποφάσεων»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα 
Αποφάσεων Διαχείρισης Ενέργειας για Βιώσιμο Ενερ-
γειακό Σχεδιασμό».

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 Α.Ε.Ι. 
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 διορι-
σμού.

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 Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, 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 Α.Ε.Ι. 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. 3428 
   Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστι-

κό αντικείμενο «Έλεγχος Συστημάτων Διανομής 

και Μετατροπής Ηλεκτρικής Ενέργειας».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση 
22.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

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

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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 διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225),

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

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

6. τoυ 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. του εδαφίου (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 του εδαφίου (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. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 από-

φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα 
Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021,

13. της από 7.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε:

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

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

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

κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Έλεγχος 
Συστημάτων Διανομής και Μετατροπής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας».

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 Α.Ε.Ι. 
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 διορι-
σμού.

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 Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, 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 Α.Ε.Ι. 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. 3430 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι και Βελτι-

στοποίηση Δικτύων Επικοινωνίας».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση 
22.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

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

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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 διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225),

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 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

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

6. τoυ 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. του εδαφίου (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 του εδαφίου (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. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 από-

φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα 
Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021,

13. της από 7.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε:

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

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών
Τομέας «Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων 

Πληροφορικής»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αλγόριθμοι και 
Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνίας».

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 Α.Ε.Ι. 
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 διορι-
σμού.

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 Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, 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 Α.Ε.Ι. 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).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5908 Τεύχος Γ’ 1051/07.05.2021

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

 

Αριθμ. 3434 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
με γνωστικό αντικείμενο «Μίκρο και Νάνο Υλι-
κά και Διατάξεις ηλεκτρονικής ή οπτοηλεκτρο-
νικής τεχνολογίας».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση 
22.12.2020), και σύμφωνα με τις διατάξεις:

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

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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 διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225),

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 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

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

6. τoυ 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 τέταρτου άρθρου 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. του εδαφίου (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 του εδαφίου (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. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 από-

φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα 
Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021,

13. της από 7.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε:

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

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών
Τομέας «Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροο-

πτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μίκρο και 
Νάνο Υλικά και Διατάξεις ηλεκτρονικής ή οπτοηλεκτρο-
νικής τεχνολογίας».

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 Α.Ε.Ι. 
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 
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που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

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 Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, 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 Α.Ε.Ι. 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. 2744 
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Μηχα-

νικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμε-

νο «Βιοτεχνολογικές διεργασίες για απομάκρυν-

ση - ανάκτηση μετάλλων από απόβλητα».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων - Μεταλλουργών (συνεδρίαση 14.12.2020), 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

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

2. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών 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 διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225),

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 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

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

6. τoυ 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 τέταρτου άρθρου 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. του εδαφίου (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 του εδαφίου (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. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12. της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 από-

φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα 
Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021»,

13. της από 7.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, αποφάσισε:

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

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών 
Τομέας «Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών»
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοτεχνολογι-
κές διεργασίες για απομάκρυνση - ανάκτηση μετάλλων 
από απόβλητα».

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 Α.Ε.Ι. 
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 χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

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 Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, 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 Α.Ε.Ι. 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   

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