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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 1314014954
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του 

επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμε−
νο «Ορθόδοξος Θεολογία και Οικουμενική Κίνησις».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της 
Θεολογικής Σχολής (συν. 28−3−14) και της συνέλευσης 
του Τμήματος Θεολογίας (συν. 20/3/14) λαμβάνοντας 
υπόψη την από 20−12−13 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) των παρ. 3, 5 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 5 
του ν. 4076/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθ. 34 του 
ν. 4115/2013) και 10 (όπως προστέθηκε με το άρθ. 34 
του ν. 4115/2013) 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 αρθ. 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄), 

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

5) της παρ. 1 του αρθ. 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) 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΄)

8) του Π.Δ. 85/2013 (124 Α΄)
9)του Π.Δ. 134/1999 (132Α΄)και
10) της Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 ΚΥΑ (2619/Β΄), 

αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

(1) μιας θέσεως καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑ−
ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ (Γ.Σ.: 22−1−2014)

− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθόδοξος Θεολο−
γία και Οικουμενική Κίνησις»

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης:

«Το γνωστικό αντικείμενο «Ορθόδοξος Θεολογία και 
Οικουμενική Κίνησις» αναφέρεται στη μελέτη της Ορ−
θοδόξου Θεολογίας σε αναφορά προς την Οικουμενι−
κή Κίνηση. Συνεπώς, κινείται στον χώρο της ιστορικής 
μελέτης και της συστηματικής − θεολογικής θεώρησης 
των κειμένων και των αντιλήψεων που αναπτύσσονται 
στο πεδίο της Οικουμενικής Κίνησης.

Α) Από ιστορική άποψη μελετά τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν από την εποχή του Σχίσματος μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης και στη συνέχεια από την εποχή 
της Μεταρρύθμισης μέχρι σήμερα, προκειμένου οι Εκ−
κλησίες και οι Ομολογίες να ανακτήσουν την ενότητα 
τους. Επίσης, μελετά τη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκ−
κλησίας στους οικουμενικούς διάλογους, τις πρωτοβου−
λίες και τη συμβολή της στην πρόοδο των οικουμενικών 
προσπαθειών και ερευνά το έργο των πρωταγωνιστών 
της όλης προσπάθειας.

Β) Από άποψη συστηματική−θεολογική μελετά την 
πορεία της θεολογικής διαμόρφωσης των θέσεων της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, ως της Μίας, Αγίας, Καθολικής 
και Αποστολικής Εκκλησίας, για τον λοιπό χριστιανικό 
κόσμο, τη στάση της απέναντι στο ζήτημα της διάσπα−
σης της χριστιανικής ενότητας και της εκκλησιαστικής 
ζωής και την ευθύνη της για την αποκατάσταση της 
ενότητας αυτής, «κατά το κεντρικό αίτημα της αρχιερα−
τικής προσευχής του Χριστού "ίνα πάντες εν ώσιν" (Ιω. 
17, 20−21)». Ακόμη, μελετά τη συμβολή της Ορθόδοξης 
Θεολογίας για τη διαμόρφωση των επισήμων κειμένων 
που προκύπτουν από τους διάφορους οικουμενικούς και 
διμερείς θεολογικούς διάλογους, αξιολογεί τα συγκεκρι−
μένα κείμενα υπό το φως της ορθοδόξου παραδόσεως 
και διδασκαλίας και προτείνει ερμηνευτικές προσεγγί−
σεις με σκοπό την αξιοποίηση τους ("reception process").

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 
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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. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Αριθμ. 3670
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθ−

μίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο−
μικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οι−
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(συνεδρία 12−5−2014) λαμβάνοντας υπόψη: 

α. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογι−
στικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανε−
πιστημίου Αθηνών (συνεδρία 6η/30−4−2014), 

β. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1104/23−4−2014 αίτηση για εξέλιξη 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1) της αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ 
2619/τ. Β΄/16−10−2013) κοινής υπουργικής απόφασης με 
θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήμα−
τος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τή−
ρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

2) των παρ. 1 και 3 του αρθρ. 77 του ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3) της παρ. 10 περ. γ του αρθρ. 9 του ν. 4009/2011 και 

της παρ. 6 περ. ζ του αρθρ. 10 του ν. 4009/2011
4) της παρ. 1 του αρ. 17 και της παρ. 1 του αρθ. 18 του 

ν. 4009/2011
5) της παρ. 4 του αρθρ. 78 του ν. 4009/2011, όπως τρο−

ποποιήθηκε με την παρ. 6 του αρθρ. 5 του ν. 4076/2012, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4115/2013

6) 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΄),

7) 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)

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

9) 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΄)

10) του άρθρου 29 του ν. 3879/2010
11)του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».
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. 2188/1994). 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.
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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 της Επιτροπής Επιλογής ή 
Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19, παρ. 4 
του ν. 4009/2011.

5. Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων 
υποβάλλονται γνωματεύσεις: 

α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄),
για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων.

• 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 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.

Προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί 
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, 4 Ιουνίου 2014

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ

F 

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 6268
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας 

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός και Χωρο−
ταξικός Σχεδιασμός».

  Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 11.06.2014, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 14.05..2014 αίτηση εξέλιξης 
μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας και σύμφωνα 
με τις διατάξεις: 

1) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011
2) του άρθρου 17 του ν. 4009/2011 όπως έχει τροπο−

ποιηθεί από το ν. 4115/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4009/2011 (195 Α΄)

3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου 
77 του ν. 4009/2011 (195 Α΄)

4) του άρθρου 77 παρ. 5β του ν. 4009/2011, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5β του ν. 4076/2012, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 4115/
2013 (24 Α΄)

5) του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του ν. 4009/2011
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄)
7) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) του άρθρου 9 παρ. 10γ του ν. 4009/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί από το ν. 4076/2012
9) της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/ 

09.10.2013 (2619 Β΄) και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. 
πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659−ΟΝΧ) και 
Φ.122.1/192/26335/Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφά−
σισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός και 
Χωροταξικός Σχεδιασμός».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), 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 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.
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 
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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, 20 Ιουνίου 2014

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ
F 

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 8538
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επι−
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άσκηση σε Κλι−
νικούς Πληθυσμούς».

  Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγω−
γής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 
συνεδρίαση της 1/29−4−2014, λαμβάνοντας υπόψη την 
από 20−12−2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα με θητεία και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) των παρ. 3 και 5β του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 
(195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 5 παρ. 5β του 
ν. 4076/2012 (159Α΄) και την παρ. 3 του άρθ. 34 του 
ν. 4115/2013 (24 Α΄),

2) του άρθρου 17 του ν. 4009/2011 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί από το ν. 4115/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4009/2011 − (195 Α΄),

3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου 
77 του ν. 4009/2011 (195 Α΄),

4) 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΄),

5) 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΄),

6) του άρθρου 9 παρ. 9γ του ν. 4009/2011 όπως έχει 
τροποποιηθεί από το ν. 4076/2012,

7) του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η του ν. 4009/2011,
8) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄)
9) Των άρθρων 4 &και 5 του ΠΔ 92/2013 (Α΄ 131) όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 παρ. 34 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193),

10) τη με αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (2619/Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ−

ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ−

ΣΜΟΥ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άσκηση σε Κλινι−
κούς Πληθυσμούς».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) 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.

Πληροφορίες: Δ. Κοτσαμανίδου τηλ. 2421074587, FAX 
2421074523.

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 είναι 
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής 
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011.

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, όπου οι υποψή−
φιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
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Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 13 Ιουνίου 2014

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

-

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 8534 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρο−

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλί−
ας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές και Αλγόριθμοι για 
Δόμηση Δεδομένων».

  Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 50/29−5−2014, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 19−05−2014 αίτηση εξέλιξης 
Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) του άρθρου 78 παρ. 4 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 4076/2012 
(159 Α΄) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
του ν. 4115/2013 (24 Α΄),

2) του άρθρου 17 του ν. 4009/2011 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί από το ν. 4115/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4009/2011 (195 Α΄),

3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου 
77 του ν. 4009/2011 (195 Α΄),

4) 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΄),

5) 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΄),

6) του άρθρου 9 παρ. 9γ του ν. 4009/2011 όπως έχει 
τροποποιηθεί από το ν. 4076/2012 (159Α΄),

7) του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η του ν. 4009/2011,
8) 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

9) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄)
10) Το άρθρο 1 του ΠΔ 92/2013 (Α΄ 131),
11) τη με αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (2619/Β΄)

κοινή υπουργική απόφαση, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ−

ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές 
και Αλγόριθμοι για Δόμηση Δεδομένων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) 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 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 είναι 
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής 
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011.

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, 13 Ιουνίου 2014

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
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    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 10169
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης 

Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμε−
νο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με έμφαση σε 
Σήματα Ήχου».

  Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση της στις
10−04−2014, λαμβάνοντας υπόψη την από 03−04−2014 
αίτηση εξέλιξης μόνιμου επίκουρου καθηγητή και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις:

1. της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/09−10−2013 (ΦΕΚ 
2619/16−10−2013 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ανάπτυξη και λει−
τουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης δι−
αχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών 
καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερι−
κών και εξωτερικών μελών»,

2. της υπ’ αρ. Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 Εγκυκλίου του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,

3. των παρ. 1, 3 και 4α, του άρθρου. 77 και της παρ. 22α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011, τ. Α΄),

4. της υπ’ αρ. Φ.122.1/350/141732/Β2/9−12−2011 ερμη−
νευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου δια βίου μάθησης 
και Θρησκευμάτων (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις
20−12−2011), καθώς και της υπ’ αρ. Φ.122.1/759/109090/
Β2/18−9−2012,

5. της παρ. 1 του άρθρου 17, των παρ. 2, 4 και 5 του 
άρθρου 18, της παρ. 9 του άρθρου 19, καθώς και της 
παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011,

6. της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του ν. 4009/2011, 
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν. 4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου 
10 του ν. 4009/2011,

7. της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4009/2011,
8. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ άρθρου 6 του ν. 2083/ 

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

9. του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1268/1982
10. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 

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

11. τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
− Mια (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξερ−
γασία Σήματος με έμφαση σε Σήματα Ήχου».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υπο−
ψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δυο (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 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 
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.
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 προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 29 Μαΐου 2014

Ο Πρύτανης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. 8323
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπλη−
ρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική 
της Συμπυκνωμένης Ύλης−Υλικά (Πειραματική Κα−
τεύθυνση)».

  Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημί−
ου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 7/18−6−2013 συνεδρίασή της, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 29−5−2013 αίτηση εξέλιξης 
καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145/793/132/9−10−2013 (ΦΕΚ 
2619/16−10−2013 τ. Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
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2) Των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/192/26335/Β2/24−2−2014 και 
Φ.122.1/212/Β2/27086/25−2−2014 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

3) της παρ. 3 και 4 (α) του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 
(195 Α΄),

4) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4009/2011,

5) της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 Α΄),

6) της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του ν. 4009/2011,
7) της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982,
8) 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΄),

9) 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΄),

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

11) του Π.Δ/τος 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−
γητή, ως εξής:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής
Toμέας Φυσικής της Συμπυκωμένης Ύλης
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Τομέα Φυσικής της Συμπυκωμένης Ύλης, 
με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Συμπυκνωμένης 
Ύλης−Υλικά (Πειραματική Κατεύθυνση)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής 
στον Ημερήσιο Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί 
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά:

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις 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 και 4 υποβάλλονται 

και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό 
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο 
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι 
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής 
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011.

5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−

αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής 
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο 
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να στείλει Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής 
καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτρο−
πής, πριν από τον έλεγχο νομιμότητας.

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.

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 6 Ιουνίου 2014 

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

-
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. 5747
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών 

του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μη−
χανική».

  Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπι−
στημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 2/17−3−2014 συνεδρίαση 
της, λαμβάνοντας υπόψη την από 17−1−2014 αίτηση εξέ−
λιξης καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/1137/145/793/132/9−10−2013 (ΦΕΚ 
2619/16−10−2013 τ. Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων,

2) Των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/192/26335/Β2/24−2−2014 και 
Φ.122.1/212/Β2/27086/25−2−2014 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

3) της παρ. 3 και 4 (α) του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 
(195 Α΄),

4) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4009/2011,

5) της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 Α΄),

6) της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του ν. 4009/2011,
7) της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982,
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8) 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΄),

9) 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΄),

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

11) του Π.Δ/τος 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−
γητή, ως εξής:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών
Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρω−

τή Καθηγητή του Τομέα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης, με 
γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής 
στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί 
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 

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

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις 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 και 4 υποβάλλονται 

και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό 
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο 
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι 
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής 
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011.

5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−

αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής 
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο 
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να στείλει Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής 
καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτρο−
πής, πριν από τον έλεγχο νομιμότητας.

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.

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 6 Ιουνίου 2014 

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ  
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