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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Aριθμ. 4385
Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού ερευνητικού προ−

σωπικού (ΔΕΠ) του Γενικού Τμήματος του Γεωπονι−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπλη−
ρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση 
Φυτικών Προϊόντων»

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Ιδρύματος στη 
συνεδρίαση της αριθμ. 64/11.11.2010 αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμί−
δα του Αναπληρωτή Καθηγητή σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Α΄ του Ν. 2083/1992, 

όπως ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 εδ. ε΄ του 

Ν. 2517/1997
5. Το Π.Δ. 134/1999
ως εξής:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα: Γενικό Τμήμα
Τομέας: Χημικών και Φυσικών Επιστημών
Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Φυτικών 
Προϊόντων»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Γενικού Τμήματος (τηλ. 210 529 4052 − 210 
529 4125) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ−
γράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετι−
κές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντί−
γραφο 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 Πρωτοβάθμιας 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 μεταπτυχια−
κό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου 
ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από 
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 
χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε 
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.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

    Αριθμ. 4782
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, του Γενικού Τμήματος 

Δικαίου, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών στη βαθμίδα του Αναπληρω−
τή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κρατική Δι−
οίκηση και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου 
Πανεπιστημίου στην 9η συνεδρίαση της 23ης−06−2009, απο−
φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 περ. Α΄ του 
Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθρ. 23 του Ν. 3549/07 
και άρθρ. 21 του ίδιου νόμου, του άρθρ. 14 του 1268/82, του 
άρθρ. 28 παρ. 26 του Ν. 2083/92, του άρθρ. 1 και άρθρ. 4 
παρ. 3 του Ν. 2517/97, και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ−
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ [μετονομασία σε Τομέα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ]

Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−
γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κρατική Διοίκηση και 
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Τμήμα 
Διδακτικού Προσωπικού την υποψηφιότητά τους μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης 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 ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας (νομίμως επι−
κυρωμένα).

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή.
 Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
σε έντεκα (11) αντίγραφα και σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης 
μορφής το οποίο Θα βρίσκεται στο Τμήμα Διδακτικού 
Προσωπικού 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. 1599/86 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 ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ 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.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
Π. Β. ΤΣΙΡΗΣ
F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

    Αριθμ. 20106955
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, του Πα−
νεπιστημίου Πειραιώς, στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά».

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, στη συνεδρί−
αση της 27−9−2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 περ. Α΄ του Ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει 
με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 21 
του ιδίου Νόμου, του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010, του 
άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1268/82, του άρθρου 28 παρ. 26 
του Ν. 2083/92, του άρθρου 1 παρ. 3 και άρθρο 4 παρ. 3 
και 4 του Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗ−

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

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μα−
θηματικά»

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. 

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.
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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΄/θμιας 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 δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Πληροφορίες στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστι−
κής Επιστήμης, στο τηλέφωνο 210−4142005.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ. 4232
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμι−

κής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημί−
ου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγη−
τή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία των Ψηφιακών 
Οπτικοακουστικών Τεχνών και του Κινηματογρά−
φου».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρί−

αση της 03.11.2010 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 άρθ. 21 του ίδιου 
νόμου, του άρθ. 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982, του άρθ. 28 
παρ. 26 Ν. 2083/92, του άρθ. 1 παρ. 3 και άρθ. 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 «Θεωρία των Ψη−
φιακών Οπτικοακουστικών Τεχνών και του Κινηματο−
γράφου».

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−
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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

-
    Αριθμ. 4223
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστη−

μών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Αλιευτική Διαχείριση με χρήση Σύγχρο−
νης Τεχνολογίας».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας στη 
συνεδρίαση της 05.11.2010 αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό 
ισχύει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 και άρθ. 21 του ίδιου 
νόμου, του άρθ. 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982, του άρθ. 28 
παρ. 26 Ν. 2083/92, του άρθ. 1 παρ. 3 και άρθ. 4 παρ. 3 
Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αλιευτική Διαχείριση 
με χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας».

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 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 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Αριθμ. 12481
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα−

νολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστι−
κό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών 
Υλικών».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 130/10−11−2010 
συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 περ. Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με 
το άρθρ. 23 ν. 3549/2007 και άρθρ. 21 του ίδιου νόμου, 
του άρθρ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του άρθρ. 28 παρ. 26 
ν. 2083/1992, του άρθρ. 1 παρ. 2 και άρθρ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μια (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά 
Μεταλλικών Υλικών».
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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 τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 18 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

    Αριθμ. 12484
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα−

νολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική − 
Θερμικοί Σταθμοί».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 130/10−11−2010 
συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 περ. Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με 
το άρθρ. 23 ν. 3549/2007 και άρθρ. 21 του ίδιου νόμου, 
του άρθρ. 14 παρ. 4 ν. 1268/1982, του άρθρ. 28 παρ. 26 
ν. 2083/1992, του άρθρ. 1 παρ. 4 και άρθρ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Θερ−
μοδυναμική − Θερμικοί Σταθμοί».

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−
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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 τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 18 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

-
    Αριθμ. 12802
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστή−

μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση Μαθήματος 
Φυσικής Αγωγής».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 
76/10−11−2010 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 περ. Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό 
ισχύει με το άρθρ. 23 ν. 3549/2007 και άρθρ. 21 του ίδιου 
νόμου, του άρθρ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του άρθρ. 28 
παρ. 26 ν. 2083/1992, του άρθρ. 1 παρ. 2 και άρθρ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ−

ΣΜΟΥ
Μια (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση Μαθήματος 
Φυσικής Αγωγής».

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 τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 25 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

    Αριθμ. 10980
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσο−

φικών και Κοινωνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με 
γνωστικό αντικείμενο «Φαινομενολογία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην υπ’ αριθμ. 
77/29−9−2010 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη για 
την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ, 1 (όπως αντικαταστά−
θηκε με την παραγρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992) 
και 3 του Ν. 1268/1982.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 περίπτ. Α΄ παραγρ. 2 του 
Ν. 2083/1992, όπως ισχύει με το άρθρ. 23 του Ν. 3549/2007 
και άρθρ. 5 παρ. 8 και 21 του ιδίου νόμου.
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3. Τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 1 (όπως έχει αντικα−
τασταθεί από την παρ. 3 του άρθρ. 25 του Ν. 3549/2007) 
και 2 του Ν. 2517/1997, καθώς και του άρθρ. 4 παρ. 3 του 
ιδίου νόμου.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999.
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαινομενολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δυο (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. 

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντί−
γραφο 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 «Ενωσης, 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.

  Ρέθυμνο, 15 Οκτωβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

-
    Αριθμ. 10151
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμή−

ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Έρευνα και 
Αξιολόγηση».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ−
παίδευσης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη συνεδρίασή 
της με αριθμ. 391/7−7−2010, αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 (όπως αντι−
καταστάθηκε με την παραγρ. 26 του άρθρου 28 του 
Ν. 2083/1992) και 4 του Ν. 1268/1982.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 περίπτ. Α΄ παραγρ. 2 του 
Ν. 2083/1992, όπως ισχύει με το άρθρ. 23 του Ν. 3549/2007 
και άρθρ. 5 παρ. 8 και 21 του ιδίου νόμου.

3) Τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 1 (όπως έχει αντικα−
τασταθεί από την παρ. 3 του άρθρ. 25 του Ν. 3549/2007) 
και 3 του Ν. 2517/1997, καθώς και του άρθρ. 4 παρ. 3 
του ιδίου νόμου.

4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999.
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΔΑ−

ΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ−
ΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Έρευνα 
και Αξιολόγηση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δυο (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. 

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντί−
γραφο 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) 
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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 προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ  
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