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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριθμ. 147
  Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, του Τμήματος Επικοι−

νωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, του Παντείου Πανε−
πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Μουσειολογία».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πο−
λιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών στη συνεδρίαση της 27−05−2011, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 11−04−2011 [αριθμ. πρωτ. 
1277] αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

1. Της παρ. 2, του άρθρ. 77 του Ν. 4009/2011 [195 Α],
2. της παρ. 2 του Κεφ. Α΄ του άρθρ. 6 του Ν. 2083/1992 

[159 Α] όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 
23 του Ν. 3549/2007 [69 Α],

3. του άρθρ. 21 του Ν. 3549/2007,
4. της παρ. 5α του άρθρ. 14 του Ν. 1268/1982 [87 Α΄], 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρ. 
4 του Ν. 2517/1997 [160 Α],

5. της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρ. 28 του
Ν. 2083/1992,

6. το άρθρ. 1 του Ν. 2517/1997,
7. της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρ. 14 του Ν.1268/1982, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 2 του Ν. 3282/2004 
[208 Α],

8. του Π.Δ. 134/1999 [132 Α΄],
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μιας [1] θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ και ΠΟΛΙ−
ΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 
με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Τμήμα 
Διδακτικού Προσωπικού την υποψηφιότητα 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) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού και θα εί−
ναι 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 δε−
σμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορι−
σμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρα−
τιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους 
− μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προ−
βλέπεται 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−
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νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ΄ 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, 13 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ

    F 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 44466
  Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη 
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ιατρική Βιολογία − Ιατρική Γενετική».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της αριθμ. 
16/14−04−2011, λαμβάνοντας υπόψη την από 18−6−2010 
αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις:

1) Της παρ.2 του άρθρου 77 του ν 4009/2011(195 Α΄),
2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 

ν.  2083/1992(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007(69 Α΄),

3) του άρθρου 21 του ν 3549/2007,
4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 

Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ.3 του 
άρθρου 4 του ν.2517/1997 (160 Α΄),

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

6) της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997,
7) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιολογία− 
Ιατρική Γενετική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Ιατρικής Σχολής την υποψηφιότητά τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο−
λογητικά.

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 της Ιατρικής Σχολής 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 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 μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 F 

   
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 7041
  Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρω−
τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορι−
ακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στη Δη−
μόσια Διοίκηση και τη Βιομηχανία».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων στη συνεδρίαση της 
08.06.2011, λαμβάνοντας υπόψη την από 02.06.2011 αίτηση 
εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις:
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1) Της παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 
Α΄),

2) της παρ. 2 του κεφ. Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/92 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),

3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (87 Α΄), 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),

5) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
Ν. 2083/92,

6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997, 
7) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ−

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

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστή−
ματα Υποστήριξης Αποφάσεων στη Δημόσια Διοίκηση 
και τη Βιομηχανία».

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 Γ΄ 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, 9 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ

-     

 Αριθμ. 7042
  Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη γνώ−
σης από δεδομένα − Data Mining».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη συνεδρίαση της 08.06.2011, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 08.06.2011 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 
Α΄),

2) της παρ. 2 του κεφ. Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/92 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),

3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν.1268/82 (87 Α΄), 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),

5) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
Ν. 2083/92,

6) της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997, 
7) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ−

ΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ−

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

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη γνώσης από 
δεδομένα − Data Mining».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
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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 ΓΙ 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, 9 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ

    Αριθμ. 7043
  Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογει−

ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθ−
μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Πληροφορική: Υπολογιστική Επεξεργασία 
Σωμάτων Κειμένων».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 29.06.2011, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 24.06.2011 αίτηση εξέλιξης 
μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 
Α΄),

2) της παρ. 2 του κεφ. Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/92 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),

3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (87 Α΄), 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),

5) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
Ν. 2083/92,

6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997,
7) του ΠΑ 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ−

ΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική: Υπο−
λογιστική Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα 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 
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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, 9 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ

    -  
Αριθμ. 7044
  Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογει−

ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθ−
μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Αρχαία ελληνική γραμματεία με έμφαση 
στην ιστοριογραφία».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 25.05.2011, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 17.05.2011 αίτηση εξέλιξης 
μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 
Α΄),

2) της παρ. 2 του κεφ. Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/92 
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),

3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (87 Α΄), 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),

5) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
Ν. 2083/92,

6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997, 
7) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ−

ΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία ελληνική 
γραμματεία με έμφαση στην ιστοριογραφία».

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 μπο−
ρεί 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, 9 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    

Αριθμ. 12227
  Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτι−

κών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 
βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δυ−
ναμική Συμπεριφορά και Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
Κατασκευών».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 72/23−
06−2011, λαμβάνοντας υπόψη την από 9−6−2011 αίτηση 
εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α΄),
2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 

ν.  2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),

3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87Α΄), 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του ν. 2517/1997 (160 Α΄),

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

6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997,
7) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

ν.  1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 3282/2004 (208 Α΄) και 

8) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μια (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Συμπεριφορά και Αντι−
σεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών».

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 2 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

F

     ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αριθμ. Δ.Δ1.1/3856/Φ.006.5
  Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πληρο−

φορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πλη−
ροφοριακά Συστήματα».

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστη−
μίου στην συνεδρίαση της 6η/07−07−2011, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 01−07−2011 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, 
την από 07−07−2011 απόφαση της προσωρινής Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τμήματος Πληροφορικής και σύμφωνα με τις δια−
τάξεις:

1. Της παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 (195 Α΄),
2. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 

Ν.2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (69 Α΄),

3. του άρθρου 21 του Ν.3549/2007 (69 Α΄),
4. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (87 Α΄), 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν.2517/1997 (160 Α΄),

5. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.1268/1982, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
Ν.2083/1992,

6. της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2517/1997,
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7. της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 
1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
3282/2004 (208 Α΄) και

8. του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(ΔΕΠ), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα 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 υποβάλλο−

νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό 
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο 
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα να 
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. 1599/86 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 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.

   Κέρκυρα, 3 Νοεμβρίου 2011

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ − ΠΑΠΑΣΑΛΗ

F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 3170
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία 
και Τεχνολογία Τροφίμων».

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στη συνεδρίαση της 820Α/15−7−2011, λαμβά−
νοντας υπόψη την από 17−6−2011 αίτηση εξέλιξης μέλους 
ΔΕΠ και σύμφωνα και τις διατάξεις:

1) της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195Α΄),
2) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 

ν.  2083/1992 (159Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69Α΄),

3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87Α΄), 

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του ν. 2517/1997 (160Α΄),

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

6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 και
7) του Π.Δ. 134/1999 (132Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟ−

ΦΙΜΩΝ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία 
Τροφίμων».

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.
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• 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 στη έκδοση τελικής πράξης διορισμού.

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 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.

  Ιωάννινα, 7 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρύτανης
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