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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Αριθμ. 1011010535/14−12−10
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσι−

κών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδα−
γωγία και Διδακτική».

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Παν/
μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 9ης/11/10, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας θέσεως 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 AΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙ−

ΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγία 
και Διδακτική»

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 διορι−
σμού.

• 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 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο−
λυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα απο−
δεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελ−
ληνικής 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, 26 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
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     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. 15101
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστή−

μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις 
Σέρρες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική του Κλασικού 
Αθλητισμού». 

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 80/28−09−2010 
συνεδρίαση της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του 
ν.  1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 
26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, 
των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 
23 του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ−

ΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική του Κλα−
σικού Αθλητισμού».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες την υποψηφιότητά τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσί−
ευσης 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 Επιστήμης Φυσι−
κής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες 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. 

  Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθ. 4227
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινω−

νιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε−
νο «Κοινωνιολογία της Γνώσης» ..

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 24.11.2010 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. 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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της 
Γνώσης».

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
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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 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 

-
   Αριθ. 4228
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικονική Πραγματι−
κότητα» 

  Η Σ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρία−
ση της 14.10.2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, 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
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

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

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εικονική Πραγματι−
κότητα».

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.
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Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου 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 

-
     Αριθ. 4213
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμή−

ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Λογοτεχνία με έμφαση στην 
Παιδική Λογοτεχνία» 

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρί−
αση της 24.11.2010 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 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογοτεχνία με 
έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία».

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 βρίσκεται 
στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθε−
ση 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 κα−
ταλληλότητας 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 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 

-
     Αριθ. 4230
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτι−

σμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία και 
Νέες Τεχνολογίες» .

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρί−
αση της 01.12.2010 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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ−

ΝΩΝΙΑΣ 
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία και 
Νέες Τεχνολογίες».

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. 
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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 βρίσκεται 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 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 
F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Αριθμ. 20271
Προκήρυξη θεσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστη−

μών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχο−
λική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Διδακτική Μαθηματικών, με έμφαση στη νοητική συ−
γκρότηση εννοιών στην Προσχολική Ηλικία».

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

μίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 4/23−11−2010 συνεδρίαση 
της αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας 
(1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982, 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, 
1 παρ. 1 και 3 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:

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

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

γητή, του Τομέα Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης, 
με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών, με 
έμφαση στη νοητική συγκρότηση εννοιών στην Προ−
σχολική Ηλικία».

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. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανε−
πιστήμια του Εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν οι 
σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα Επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.

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, υποβάλλεται 
αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά−
τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημε−
ρομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
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Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού 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.

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 μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 9 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

-
     Αριθ. 20127
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομι−

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθ−
μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας». 

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 8/26−11−2010 συνε−
δρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982, 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, 
1 παρ. 1 και 3 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:

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Πολιτικής 
Οικονομίας».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστημιούπολη 

Πατρών 265 04 Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης 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. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα Επιστημονικό δη−
μοσιεύματα.

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, υποβάλλεται 
αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά−
τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημε−
ρομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού 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 υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορι−
σμού 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−
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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 Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

-
      Αριθ. 17554
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμή−

ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία». 

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 
3/19−10−2010 συνεδρίαση 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 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:

Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Γενικών Επιστημών
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, του Τομέα Γενικών Επιστημών με γνωστικό αντι−
κείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιούπολη Πατρών 
26504, Ρίο) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης 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 βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα Επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.

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 βρίσκεται 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 αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστο−
ποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια 
του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικα−
σίας εκλογής.

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

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
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 υποψηφιότητας 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 μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 9 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

F
   Αριθ. 20110
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μαθημα−

τικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πι−
θανότητες και Στατιστική με εξειδίκευση στη Θεω−
ρία Κατανομών» .

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστη−
μίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 3/25−10−2010 συνεδρίασή 
της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας 
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(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 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:

Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών
Τομέας Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επι−

χειρησιακής ΄Ερευνας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, του Τομέα Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων 
και Επιχειρησιακής ΄Ερευνας με γνωστικό αντικείμενο 
«Πιθανότητες και Στατιστική με εξειδίκευση στη Θεωρία 
Κατανομών».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να 
καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υποβάλ−
λουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (Πα−
νεπιστημιούπολη Πατρών 26504, Ρίο) την υποψηφιότητά 
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
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, Διδακτορικού 

Διπλώματος και άλλων τίτλων σπουδών. Εάν οι τίτλοι 
σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα 
πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα Επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.

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, υποβάλλεται 
αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά−
τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημε−
ρομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού 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 Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ  
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