
 

  

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA                                                                                                                                                                      
EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN                                  ΑΔΑ:                                                                                  
Πληροφορίες    :                                                          Αριθμ. Πρωτ. : 1617035454/31-7-2017 
Tηλέφωνο        : 210 3689139    
 
                                                                               
                                ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
  Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 

Σχολής Επιστημών της Αγωγής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη 

βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία ΑΜΕΑ – Οργανωσιακή 

Ψυχολογία».  

                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                 

           Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της   

Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής (συν. 5-7-2017 ) και της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (συν. 22-6-2017), λαμβάνοντας υπόψη την από 15-6-17 αίτηση εξέλιξης 

καθηγητή και σύμφωνα με: 

1) Τα άρθρα 8 παρ. 18(η) , 9 παρ. 9(γ), 10 παρ. 6 (ζ), 19 και 80 παρ. 22α Ν.4009/11 (195 Α΄) όπως 
ισχύουν με το άρθ. 3 παρ.7 Ν.4076/12 (159 Α’), άρθ. 70 Ν.4386/16 (83 Α΄) και άρθ. τέταρτο 
Ν.4405/16 (129 Α΄) και το άρθρο 30 του Ν. 4452/17 (17 Α΄). 

2) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄) 

3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του 
αρθ. 4 του ν. 2517/97 (160 Α΄) 

4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
ν. 2083/1992  

5) την παρ. 4  του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (160 Α΄) 
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 3282/2004 (208 Α΄) και 
7)  το Π.Δ.134/1999 (132 Α΄) 
8)  το Π.Δ. 85/2013 (124 Α’)  και 

9) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ( 
ΦΕΚ 225/31-1-17 τ. Β’) 

 

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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Τομέας  Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία ΑΜΕΑ – 

Οργανωσιακή Ψυχολογία». 

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης: 

Το πρώτο σκέλος του γνωστικού αντικειμένου αναφέρεται στους ψυχικούς, παιδαγωγικούς, συναισθηματικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες που αφορούν το σύνολο των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και κατά βάση τα παιδιά 

και τους εφήβους εκείνους που παρουσιάζουν κάποια μορφή υστέρησης ή μειονεξίας σε συγκεκριμένο τομέα της 

ανάπτυξής τους εν γένει. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του γνωστικού αυτού αντικειμένου διερευνάται συστηματικά η 

παρακάτω θεματολογία:  

α) κριτήρια ψυχικής υγείας ΑμΕΑ - μεθοδολογικά ζητήματα  

β) επιδημιολογία ψυχικής συμπτωματολογίας ΑμΕΑ  
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γ) αγχώδεις διαταραχές, στρες, επεισόδια πανικού και φοβίες  

δ) διαταραχές διαγωγής και διαταραχές διάθεσης  

ε) ψυχικές παράμετροι που αφορούν: μαθησιακές δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα 

(ΔΕΠ-Υ) και Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού/ Asperger  

στ) διαχείριση συναισθημάτων και ψυχική ανθεκτικότητα ΑμΕΑ  

ζ) τρόποι αντιμετώπισης (θεραπευτικές παρεμβάσεις) ψυχικών διαταραχών ΑμΕΑ. 

Το δεύτερο σκέλος του γνωστικού αντικειμένου αναφέρεται στο σύνολο των οργανωσιακών παραγόντων που 

σχετίζονται με τις ποικίλου χαρακτήρα και σκοπού δομές ειδικής αγωγής, τόσο στην Ελληνική πραγματικότητα όσο 

και διεθνώς. Ειδικότερα, στα πλαίσια του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου διερευνώνται θεματικοί άξονες όπως: 

α) εργασιακή υγεία και ευημερία (εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση/ οργανωσιακή εμπλοκή) των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής καθώς και των υπόλοιπων ειδικοτήτων οι οποίες εμπλέκονται στη φροντίδα των ΑμΕΑ, 

και κατεξοχήν παιδιών και εφήβων 

β) προβλήματα επικοινωνίας και συγκρούσεις στα πλαίσια των διαφόρων εμπλεκόμενων ειδικοτήτων στο χώρο της 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευση στη δυναμική των ομάδων με σκοπό το αποτελεσματικό έργο σε ομάδες  

γ) σχεδιασμός εργασιακού περιβάλλοντος και ανάλυση εργασίας- προσαρμογή εκπαιδευτικού προσωπικού στις νέες 

τεχνολογίες 

 δ) επαγγελματική ικανοποίηση/δυσαρέσκεια και οργανωσιακή δέσμευση, αξιολόγηση απόδοσης και ανάπτυξη 

σταδιοδρομίας 

ε) ο ρόλος των ατομικών διαφορών και της προσωπικότητας στην προσαρμογή στο απαιτητικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον της ειδικής αγωγής  

στ) τύποι εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης, ζητήματα επιρροής και ισχύος στο χώρο της ειδικής αγωγής, ο ρόλος 

της συναισθηματικής νοημοσύνης  

ζ) οργανωσιακή διαχείριση διαπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

η) οι διαστάσεις της οργανωσιακής ηθικής και δικαιοσύνης, εργασιακή βία, ηθική παρενόχληση, εκφοβισμός και 

παρενόχληση, ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

ι) διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εργασιακά κίνητρα - εκπαίδευση προσωπικού και οργανωσιακή μάθηση 

κ) οργανωσιακή ανάπτυξη/αλλαγή και θέματα επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού 

λ) οργανωσιακή κουλτούρα και κλίμα, δημιουργικότητα και καινοτομίες στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 

πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr):  

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 

εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο και  

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 

Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά: 

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 

εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 

της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 

4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.  

• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου 

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 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

• Οι  πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 

πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή 

εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 ιθαγένεια 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. 

• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 

υποβάλλονται από τους υποψηφίους  στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 

διορισμού. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 

ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 

ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης 

          Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113). 

          Η προκήρυξη  αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

  

                                                                                               Aθήνα,   24-7-2017  

                                                                                                    Ο  Πρύτανης 
 
 
 

                                                                                     Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος 
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