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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 419
7 Απριλίου 2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 4313
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Κα−
θηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Νέα Ελληνική Φιλολογία».
Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ.
597/17.12.2013, λαμβάνοντας υπόψη την από 22.10.2013
(αριθμ. 79/22.10.2013) αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Κα−
θηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατά−
ξεις του Ν. 4076/2012,
2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
5) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195
Α΄),
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 (69Α΄),
7) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
8) 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΄),
9) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
10) της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997,
11) 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΄),
12) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
13) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/
141732/Β2/9−12−2011 (ανακοινοποιημένης στο ορθό στις
20−12−2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5−3−2012 του Υπουρ−
γείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟ−
ΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελ−
ληνική Φιλολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Φιλολογίας (Πανεπιστημιούπολη
Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα) την υποψηφιότητά τους μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από 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 έντεκα (11) αντίτυπα 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 Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και
των Αξιολογητών (Ν. 4009/2011, άρθρο 19).
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
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

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 εξατάξιου Γυμνασίου, ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετα χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε 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.
Ιωάννινα, 6 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Αριθμ. 4714
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφί−
ας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημί−
ου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσο−
φία − Φιλοσοφική Ηθική».
Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγι−
κής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη
συνεδρίαση της αριθμ. 362/7.11.2013, λαμβάνοντας υπόψη
την από 14.10.2013 (αριθμ. 70/29.10.2013) αίτηση εξέλιξης
Λέκτορα και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατά−
ξεις του Ν. 4076/2012,
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 (69Α΄),
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, και
7. του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική
Φιλοσοφία − Φιλοσοφική Ηθική».

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 δώδεκα (12) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή
άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο έντυ−
πης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του
Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της
Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των
Αξιολογητών (Ν. 4009/2011, άρθρο 19).
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.
Ιωάννινα, 7 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Αριθμ. 4788
Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Ιστορί−
ας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία».
Η Γ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην συνεδρίαση της αριθμ.
363/30−10−2013 λαμβάνοντας υπόψη την από 9−9−2013
(αριθμ. 83/9−9−2013) αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις:
1. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4076/2012,
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. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 και
7. του Π.Δ. 134/1999 (132Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Ιστορία».
Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 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 δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγρα−
φο 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 το 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) σε
(9) εννέα αντίτυπα και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος,
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
και 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

2745

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 υπηρε−
σία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 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.
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.
Ιωάννινα, 7 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμ. 2456/323/13−2−2014
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Εφαρ−
μοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πλη−
ροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη βαθμί−
δα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Στρατηγική Επιχειρήσεων και Καινοτομία».
Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας,
μετά την με αριθμ. 10/19−12−2013 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορι−
κής της ανωτέρω Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονί−
ας, στη συνεδρίαση της αριθμ. 1/9−1−2014, λαμβάνοντας
υπόψη την από 16−12−2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και
σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. των παρ. 3 και 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.
4076/2012 και Ν. 4115/2013,
2. του άρθρου 9 παρ. γ και 10 παρ. 5ζ του Ν. 4009/2011
(όπως ισχύει με το Ν/4076/2012, 4115/2013, 4132/2013,
4142/2013 και 4186/2013)
3. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69),
4. του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄
87), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α΄ 160),
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

6. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
7. της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997,
8. του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α΄ 132),
9. Την αριθμ. 9/22−12−2011 απόφαση της Συγκλήτου
του ΠανΕπιστημίου μας, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
347/17−2−2012 τ. Β΄, αποφάσισε:
Την Προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ, στο γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Επι−
χειρήσεων και Καινοτομία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατίας 156, Τ.Κ. 540 06
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891248, −281) την υποψηφιότητά
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε
(45) ημερών 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 λοιπών τίτλων
σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγη−
θεί 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 (εάν υπάρχει) και άλλα επι−
στημονικά (ή καλλιτεχνικά) δημοσιεύματα.
5. 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.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας
της Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής,
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 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.
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αριθμ. 2455/322/13−2−2014
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστη−
μών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Αλγόριθμοι Μετάδοσης Δεδομένων σε
Δίκτυα Επικοινωνιών».
Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας,
μετά την αριθμ. 10/19−12−2013 απόφαση της Γενικής Συ−
νέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της ανωτέρω Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
στη συνεδρίαση της αριθμ. 1/9−1−2014, λαμβάνοντας
υπόψη την από 16−12−2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και
σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. των παρ. 3 και 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.
4076/2012 και Ν. 4115/2013,
2. του άρθρου 9 παρ. γ και 10 παρ. 5ζ του Ν. 4009/2011
(όπως ισχύει με το Ν. 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013,
4142/2013 και 4186/2013)
3. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69),
4. του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄
87), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α΄ 160),
6. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
7. της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997,
8. του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α΄ 132),
9. την αριθμ. 9/22−12−2011 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου μας, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 347/17−
2−2012 τ. Β΄, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ, στο γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι Με−
τάδοσης Δεδομένων σε Δίκτυα Επικοινωνιών».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατίας 156, Τ.Κ. 540 06
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891248, −281) την υποψηφιότητά
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε
(45) ημερών 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 λοιπών τίτλων
σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγη−
θεί 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 (εάν υπάρχει) και άλλα επι−
στημονικά (ή καλλιτεχνικά) δημοσιεύματα.
5. 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.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας
της Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής,
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 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.
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Αριθμ. 2454/321/13−2−2014
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστη−
μών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Μαθηματικός Προγραμματισμός − Βελ−
τιστοποίηση Δικτύων».
Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας,
μετά την αριθμ. 10/19−12−2013 απόφαση της Γενικής Συ−
νέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της ανωτέρω Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
στη συνεδρίαση της αριθμ. 1/9−1−2014, λαμβάνοντας
υπόψη την από 16−12−2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και
σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. των παρ. 3 και 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους
Ν. 4076/2012 και Ν. 4115/2013,
2. του άρθρου 9 παρ. ν και 10 παρ. 5ζ του Ν. 4009/2011
(όπως ισχύει με το Ν. 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013,
4142/2013 και 4186/2013),
3. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69),
4. του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄
87), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α΄ 160),
6. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
7. της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997,
8. του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α΄ 132),
9. την αριθμ. 9/22−12−2011 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου μας, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ.
347/17−2−2012 τ. Β΄, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ, στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικός
Προγραμματισμός − Βελτιστοποίηση Δικτύων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατίας 156, Τ.Κ. 540 06
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891248, −281) την υποψηφιότητά
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε
(45) ημερών 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 λοιπών τίτλων
σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγη−
θεί 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 (εάν υπάρχει) και άλλα επι−
στημονικά (ή καλλιτεχνικά) δημοσιεύματα.
5. 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.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής Καταλληλότητας
της Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής,
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος 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.
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αριθμ. 2136/190/28−1−2014
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Δι−
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοι−
νωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυ−
ση και Διαχείριση Νομισματικών, Ασφαλιστικών και
Κινδύνων Αγοράς».
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρω−
πιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, στη συνεδρίασή της αριθμ. 6/11−12−2013,
λαμβάνοντας υπόψη την από 10−12−2013 αίτηση εξέλιξης
Λέκτορα και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της παρ. 3 και 5β του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους
Ν. 4076/2012 και Ν. 4115/2013,
2. του άρθρου 9 παρ. γ και 10 παρ. 5ζ του Ν. 4009/2011
(όπως ισχύει με το Ν. 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013,
4142/2013 και 4186/2013),
3. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69),
4. του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄
87), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α΄ 160),
6. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
7. της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997,
8. του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α΄ 132),
9. την αριθμ. 9/22−12−2011 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου μας, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 347/17−
2−2012 τ. Β΄, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και
Διαχείριση Νομισματικών, Ασφαλιστικών και Κινδύνων
Αγοράς».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατίας 156, Τ.Κ. 540 06
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891248, −281) την υποψηφιότητά
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε
(45) ημερών 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. Αντί−
γραφο των πτυχίων και των λοιπών 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 (εάν υπάρχει) και άλλα επι−
στημονικά (ή καλλιτεχνικά) δημοσιεύματα.
5. 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.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας
της Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
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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.
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. 1815
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Διαχείρι−
σης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το
Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Αλλαγές».
Η Συνέλευση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλ−
λοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Aγρίνιο) του
Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθμ. 199/19−12−2013 συ−
νεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την από 24−10−2013
αίτηση εξέλιξης λέκτορα και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παρ. 3 και 5 (β) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄), όπως η 5 (β) αντικαταστάθηκε με την παρ. 5
(β) του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν. 4115/2013,
2) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011,
3) της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
5) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982
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. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
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8) 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΄),
9) του Π.Δ/τος 134/1999 (132 Α΄) και
10) του Π.Δ/τος 89/4−6−2013 (ΦΕΚ 130/5−6−2013 τ. Α΄),
του Π.Δ/τος 97/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/5−6−2013 τ. Α΄) και της
αριθμ. 10852/1−7−2013 (ΦΕΚ 1696/10−7−2013 τ. Β΄) απόφα−
σης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφά−
σισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, ως εξής:
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύ−
πανση και Κλιματικές Αλλαγές».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστη−
μίου Πατρών (Γεωργίου Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30 100, ΑΓΡΙΝΙΟ),
την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθε−
σμία δυο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυ−
τής στον Ημερήσιο Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
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 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−
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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.
Πάτρα, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
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