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ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ  

 
 

Δι@ύγεια Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 
     

Αθήνα, 03.11.2016 
Αρ. πρωτ.: 63795 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής 
Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 44/29.09.2016  
συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη επιστημόνων ανεγνωρισμένου 
επιστημονικού κύρους είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψηφίων 
διδακτόρων, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για την κάλυψη των αναγκών 
διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και των αναγκών για 
την επίβλεψη των εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης των 
αντίστοιχων κονδυλίων, ως εξής:  
 

α/α Μάθημα  

Τύπος 
Μαθήματος 

(Υποχρεωτικό/
Επιλογής)/ 
Εξάμηνο 

Ώρες 
διδασκαλίας/
εβδομάδα 

Απαιτούμενος τίτλος σπουδών 
 

1 

Λογική σχεδίαση 
(επίβλεψη 
εργαστηριακών 
ασκήσεων) 

Υ/1ο  4,5 

Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής 
ή Μηχανικών Υπολογιστών ή 
αντίστοιχο και διδακτορικό 
δίπλωμα συναφές με το μάθημα 

2 
Ασφάλεια 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

Υ/7ο  3 

Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής 
ή Μηχανικών Υπολογιστών ή 
αντίστοιχο και διδακτορικό 
δίπλωμα συναφές με το μάθημα 

3 
Παράλληλοι 
Υπολογιστές και 
Αλγόριθμοι 

Υ/7ο  3 

Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής 
ή Μηχανικών Υπολογιστών ή 
αντίστοιχο και διδακτορικό 
δίπλωμα συναφές με το μάθημα 
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Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεματικής (Ομήρου 9, Ταύρος, Τ.Κ. 17778, υπόψη κ. Δανέλη Φωτεινής, τηλ. 
2109549400/402) μέχρι τις 10/11/2016. 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
• Αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία ενδιαφέρονται να διδάξουν 
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)  

για τίτλους της αλλοδαπής) 
• Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει και το επιστημονικό έργο (και σε 

ηλεκτρονική μορφή) 
• Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά 

δημοσιεύματα 
• Βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας 
• Συστατικές επιστολές 
• Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να 

βοηθήσει στην επιλογή. 
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω 
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 
 
 

 
Ο Κοσμήτορας 

 
 

 
Δημοσθένης Σ. Αναγνωστόπουλος 

Καθηγητής 
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