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ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒIΟΥ
ΜAΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Αριθμ. 1011005873
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολο−

γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορικοσυγκριτική 
Γλωσσολογία». 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Παν/μίου 
Αθηνών στην συνεδρίαση της 1ης−10−2010, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ. Α΄ ν. 2083/92 
όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/07 και αρθ. 21 
του ν. 3549/07, του αρθ. 14 παρ. 4 ν. 1268/82, του αρθ. 28
παρ. 26 ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ 15−9−2010)
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορικοσυγκριτική 
Γλωσσολογία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
θέσης:

Η Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία περιλαμβάνει:
(α) Το θεωρητικό ζήτημα της γλωσσικής μεταβολής, δηλ. 

τις αλλαγές που συμβαίνουν σε διαχρονικό επίπεδο σε 
όλους τους τομείς του συστήματος μιας γλώσσας (φωνη−
τική − φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο κ.λ.π.).

(β) Την περιγραφή και την ερμηνεία των αλλαγών 
αυτών, οι οποίες συνιστούν την «εσωτερική ιστορία» 
μιας γλώσσας. Περιλαμβάνει όμως και την «εξωτερική 
ιστορία» των γλωσσών δηλ. ζητήματα όπως π.χ. η εξέ−
λιξη της γεωγραφικής τους εξάπλωσης σε διάφορες 
χρονικές περιόδους, οι γραπτές μαρτυρίες − πηγές τους, 
η εξέλιξη της χρήσης τους σε διάφορα είδη γραπτού 
λόγου κ.λπ.

(γ) Τη σύγκριση διαφόρων γλωσσών μεταξύ τους ως 
προς την πιθανή γενετική τους συγγένεια, δηλ. τη σχέση 

κοινής καταγωγής. Η Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολο−
γία περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία διάσπασης της 
«πρωτογλώσσας» σε επιμέρους γλώσσες καθώς και τις 
αλλαγές που οδηγούν στη διαμόρφωση του συστήματος 
των γλωσσών αυτών.

Με την Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία συνδέεται 
στενά και η Διαλεκτολογία, ο κλάδος δηλ. που ασχολεί−
ται με την έρευνα επί της γεωγραφικής ποικιλίας στη 
γλώσσα. Η διαμόρφωση διαλέκτων αποτυπώνει την ιστο−
ρία και τα διάφορα στάδια εξέλιξης μιας γλώσσας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 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 Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων ίων μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• 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 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
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Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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 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 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ 

-
   Αριθμ. 1011005386
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής, 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κα−
τάστασης» 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 27−9−10, αποφάσισε την προκή−
ρυξη για την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθ. 6 περ. Α΄ ν. 2083/92 όπως αυτό 
ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/07 και αρθ. 21 ν. 3549/07, 
του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 
2083/92, του αρθ. 1 παρ. 2, αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97 και του
Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Γ.Σ 15−9−10)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική 
Στερεάς Κατάστασης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 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 Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• 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 
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 διο−
ρισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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 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 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ 

F

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

   Αριθμ. 31473
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης 

Διαιτολογίας − Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπι−
στημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με 
γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του Ανθρώπου». 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας − 
Διατροφής (αριθμ. συν. 95/23.09.2010) του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
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ρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992, του άρθρου 14 
του Ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28
παρ. 26 του Ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2517/
1997, του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23
του Ν. 3549/2007 και του Π.Δ. 134/1999, ως εξής:

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ − ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Μια (1) θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του Αν−
θρώπου».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 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 Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για την αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

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

μοσιεύματα.
− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− 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 
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 διο−
ρισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 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.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Η Αντιπρύτανις

Ακαδημαϊκών υποθέσεων και Προσωπικού
ΑΙΚ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ − ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ 

F

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Αριθμ. 4217
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανι−

κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκου−
ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργα−
σία Ψηφιακής Εικόνας − Τεχνητή Όραση». 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη συνεδρίαση της 22.09.2010 αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του 
Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄
του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 
και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3 του Ν. 1268/
1982, του αρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 3 και 
αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ−

ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Ψηφιακής 
Εικόνας − Τεχνητή Όραση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 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 Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
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που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− 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 
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.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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 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 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 16 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ 

-
   Αριθμ. 4215
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Κινη−
τών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών» 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη συνεδρίαση της 22.09.2010 αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του 
Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄
του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 
και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3 του Ν. 1268/
1982, του αρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 3 και 
αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ−

ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Κινητών και 
Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 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 Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− 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 
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 διο−
ρισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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 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 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 16 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ 
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   Αριθμ. 4216
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρω−
τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νομικό Περι−
βάλλον στην Κοινωνία της Πληροφορίας με έμφαση 
στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη συνεδρίαση της 22.09.2010 αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του 
Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄
του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 
και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 4 του
Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του αρθ. 1 
παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, 
ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ−

ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νομικό Περιβάλ−
λον στην Κοινωνία της Πληροφορίας με έμφαση στην 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 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 Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− 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 
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.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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 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 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 16 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ 

-
   Αριθμ. 4211
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστη−

μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων των Τεχνολο−
γιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τα 
Μαθηματικά και τη Διδασκαλία τους» .

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 06.10.2010 απο−
φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
ΔΕΠ του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6
περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23
Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3
του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του αρθ. 
1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/
99, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη εφαρμογών και 
προϊόντων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επι−
κοινωνίας για τα Μαθηματικά και τη Διδασκαλία τους».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 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 Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
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βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− 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 
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.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει ης στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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 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 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 16 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ 

Ö

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

   Αριθμ. 15398
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών 

της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δι−
δακτική των Βιολογικών Επιστημών». 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπι−

στημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 1/21−9−2010 συνεδρίασή 
της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας 
(1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14
παρ. 3 του Ν. 1268/1982, 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, 1, 
παρ. 1 και 2 και του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/97, τις δι−
ατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει 
με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 21
του Ν. 3549/2007, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ./τος 134/
1999 (ΦΕΚ 132/29−6−1999/τ.Α΄), ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία
Tομέας Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, του Τομέα Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης 
με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Βιολογικών 
Επιστημών».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
(Πανεπιστημιούπολη Πατρών 26504, Ρίο) την υποψηφι−
ότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από 
το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα 
εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπου−

δών. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ σε πέντε (5) 
αντίτυπα [τρία (3) απλά φωτοαντίγραφα και δύο (2) 
επικυρωμένα].

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (17 αντίτυπα).

4. Διδακτορική διατριβή−(1 αντίτυπο) και άλλα επιστη−
μονικά δημοσιεύματα (17 αντίτυπα).

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3 και 4 υποβάλλονται 
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος 
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί 
από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί μέχρι την έκδοση 
της πράξης διορισμού του).

6. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής 
ταυτότητας.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο 
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλε−
ται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με 
ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγω−
γής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
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Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατο−
λογικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο 
υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα 
έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους πριν 
την έκδοση 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 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 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 5 Οκτωβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

-
   Αριθμ. 15329
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστη−

μών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχο−
λική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα 
του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμι−
κή Ανθρωπολογία». 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπι−
στημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 1/21−9−2010 συνεδρίασή 
της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας 
(1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14
παρ. 5 του Ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το άρ−
θρο 2 του Ν. 3282/2004, 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, 1
παρ. 1 και 4 και του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό 
ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 21
του Ν. 3549/2007, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 134/
1999 (ΦΕΚ 132/29−6−1999/τ.Α΄), ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία
Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Το−

μέα Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Πολιτισμική Ανθρωπολογία».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία (Πανεπιστημιούπολη Πατρών 
265 04 Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από 
το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα 
εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπου−

δών. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ σε πέντε (5) 
αντίτυπα. [Τρία (3) απλά φωτοαντίγραφα και δύο (2) 
επικυρωμένα].

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (13 αντίτυπα).

4. Διδακτορική Διατριβή (1 αντίτυπο) και άλλα Επιστη−
μονικά δημοσιεύματα (13 αντίτυπα).

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3 και 4 υποβάλλονται 
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος 
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί 
από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί μέχρι την έκδοση 
της πράξης διορισμού του).

6. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής 
ταυτότητας.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο 
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλε−
ται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με 
ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγω−
γής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατο−
λογικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται 
ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορι−
σμού 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 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 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 1 Οκτωβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ  
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