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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ∆.Ε.Π.  
ΣΤΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Με την Φ.121/21/66277/Β2/09-10-2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 376/02.11.2006 τ. Γ΄, προκηρύσσεται η 
πλήρωση  µίας  (1) θέσης ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) στο Παιδαγωγικό 
Τµήµα  ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ως ακολούθως: 
 

Mία (1) θέση ∆.E.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο  

«Σχολική Παιδαγωγική»  

 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα νόµιµα προσόντα, να υποβάλλουν µέχρι την 15.01.2007 
τα παρακάτω   
 
∆ικαιολογητικά υποβολής Υποψηφιότητας: 
 
1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται το γνωστικό αντικείµενο και η βαθµίδα για την οποία 

υποβάλλεται η υποψηφιότητα. 
2. Επικυρωµένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών – αν οι τίτλοι σπουδών έχουν 

χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ – σε 2 αντίτυπα 

3. ∆εκατρία (13) ξεχωριστά πακέτα, όσα και τα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος, που θα 
περιλαµβάνουν αντίτυπα των: 
α) Βιογραφικού σηµειώµατος 
β)Αναλυτικού υποµνήµατος για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα  
γ)Επιστηµονικών δηµοσιευµάτων 

4. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο 
τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.  
Προκειµένου για πολίτες κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρµόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή 
 

Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία  4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. 
Η καταφατική ή αρνητική που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισµού.  

 
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να µην 

υπέχουν χρηµατική υποχρέωση γι’ αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά τον χρόνο 
έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να καταθέσουν πριν 
τον διορισµό τους πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρµόδιου στρατολογικού γραφείου. 

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/89 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά τον χρόνο υποβολής 
της υποψηφιότητά τους, δεσµεύονται ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την 
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους. 
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Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού. 

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο 
ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 
Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το 
οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην διεύθυνση: 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, για το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (Υποψηφιότητα για τη 
θέση ∆ΕΠ «Σχολική Παιδαγωγική») ∆ηµοκρατίας 1,  ΤΚ 85 100, Ρόδος  
Πληροφορίες : 22410- 99210  
 
 

 
Ο Πρύτανης 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
 
 

Καθηγητής Ανδρέας Ι. Τρούµπης 
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