
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ    Αρ. Φύλλου 1020
22 Νοεμβρίου 2011

 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθ. 1011023349/16−5−11
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Μαθηματικών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μερικές Διαφο−
ρικές Εξισώσεις» .

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών του Παν/μίου 
Αθηνών στην συνεδρίαση της 12−4−11, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 5−4−11 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 Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 

ν. 2083/92 (159 Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄)

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

αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
ν. 2517/97 (160 Α)

5) της παρ. 1 του άρθ. 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) και του Π.Δ.134/99 (132 Α).
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Μαθηματικών
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης (Τ.Σ. 7−4−11)
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο.
«Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις». 
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 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 
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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 τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ 

-

   Αριθ. 1011023347/16−5−11
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Φυσικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κα−
τάστασης» 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 11−4−11, λαμβάνοντας υπόψη την 
από 10−3−11 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 Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 

ν. 2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄)

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

αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
ν. 2517/97 (160 Α΄)

5) της παρ. 1 του άρθ. 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. ιιι της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

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

8) και του Π.Δ.134/99(132Α΄)
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για 

την πλήρωση μία (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Γ.Σ. 

30.3.2011)
Μία (1) θέση−ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή−με γνω−

στικό−αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατά−
στασης».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
θέσης:

Η προκηρυγμένη θέση με γνωστικό αντικείμενο «Πει−
ραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης», περιλαμβάνει 
τις πειραματικές μεθόδους διερεύνησης των ιδιοτήτων 
της ύλης, η οποία βρίσκεται σε συμπυκνωμένη μορφή 
(στερεά κατάσταση).

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

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

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

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

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

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

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

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεσαι η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8161

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθ. 2269
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μάρκε−

τινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση 
στις Πωλήσεις». 

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 
(195 Α΄) και την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μάρ−
κετινγκ και επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών (συνεδρία 30−3−2011), η οποία λαμβάνοντας 
υπόψη την από 2−2−2011 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, 
καθώς και τις διατάξεις:

1) 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΄)

2) του άρθρου 21 του ν.3549/2007,
3) 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΄),

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

5) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2517/1997,
6) 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

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

την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ με έμφαση 
στις Πωλήσεις».

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. 1599/86 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 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. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ 

-

   Αριθ. 1420
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προ−

σωπικού (ΔΕΠ), του Τμήματος Οργάνωσης και Διοί−
κησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Ειδικά Τεχνολογικά θέματα για την Ορ−
γάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων». 

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 
(195 Α΄) και την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ορ−
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 16−3−2011), η οποία 
λαμβάνοντας υπόψη την από 12−1−2011 αίτηση εξέλιξης 
μέλους ΔΕΠ, καθώς και τις διατάξεις:

1) 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΄)

2) του άρθρου 21 του ν.3549/2007,
3) 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΄),

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

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

την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή, με 

γνωστικό αντικείμενο «Ειδικά Τεχνολογικά θέματα για 
την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος 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 υποβάλλουν:
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. 1599/86 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 υποβάλλουν, 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).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ 

-

   Αριθ. 2271
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικο−
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις 
Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.» .

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 
(195 Α΄) και την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 13−4−2011), 
η οποία λαμβάνοντας υπόψη την από 15−3−2011 αίτηση 
εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, καθώς και τις διατάξεις:

1) 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΄)

2) του άρθρου 21 του ν.3549/2007,
3) 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΄),

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

5) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2517/1997,
6) 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

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

την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία και Πολι−
τική με έμφαση στις Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.».

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 Ανώ−
τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του 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 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 Ευρωπαϊκή Ενωσης, 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 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 εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από τα Κέντρα 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. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ 

-

   Αριθ. 2791
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος Λο−
γιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 
(195 Α΄) και την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 4−5−2011), η οποία 
λαμβάνοντας υπόψη την από 29−4−2011 αίτηση εξέλιξης 
μέλους ΔΕΠ, καθώς και τις διατάξεις:

1) 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΄)

2) του άρθρου 21 του ν.3549/2007,
3) 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΄),

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

5) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2517/1997,
6) 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

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

την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. ως εξής:
• Μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

γητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση 

υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα 
σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης (άρθρο 6 περιπτ. Α. του 
Ν. 2188/94).

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
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. 1599/86 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 υποβάλλουν, 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 δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ 

F

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθ. 7030
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανι−

κών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Οργα−
νώσεων» .

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση 
της 17.03.2011, λαμβάνοντας υπόψη την από 28.01.2011 
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 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
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

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

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «θεωρία Οργανώσεων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

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

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

-

   Αριθ. 7032
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθ−
μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Χρηματοοικονομική» .

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 06.04.2011, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 03.03.2011 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
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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 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονο−
μική».

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 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 

-

   Αριθ. 7031
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστη−

μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευ−
τικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και Δια−
ταραχές Λόγου» .

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολι−
κής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 06.04.2011, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 28.03.2011 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 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

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

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυ−
χοπαθολογία και Διαταραχές Λόγου».

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 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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