
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Αριθ. Πρωτ.: 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ……………….. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ………….. 

Προκήρυξη θζςησ μζλουσ ΔΕΠ του Σμήματοσ……… του Πανεπιςτημίου …………… ςτη  

βαθμίδα…………με γνωςτικό αντικείμενο «...........» 

 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ ........ Του Πανεπιςτθμίου ...... ςτθν αρικμ. .......... 

ςυνεδρίαςι τθσ, αποφάςιςε τθν προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ μιασ (1) ……….. κζςθσ 

ΔΕΠ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου ……, ωσ εξισ: 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ……………… 

ΣΧΟΛΗ Ή ΤΜΗΜΑ ................. 

ΤΟΜΕΑΣ .................. 

Μία (1) …….. κζςθ Δ.Ε.Π. ςτθ βακμίδα του .......... με γνωςτικό αντικείμενο «.................». 

 Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ τθν 

υποψθφιότθτά τουσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν 

θμερομθνία του εγγράφου τθσ ανακοίνωςθσ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Προκιρυξθσ αυτισ 

ςτον Ημεριςιο Τφπο μαηί με όλα τα αναγκαία για τθν κρίςθ δικαιολογθτικά. 

 Μαηί με τθν αίτθςθ πρζπει να υποβάλουν: 

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων ςπουδϊν τουσ. Αν οι τίτλοι ςπουδϊν 

ζχουν χορθγθκεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικοφ κα πρζπει να υποβλθκοφν και οι 

ςχετικζσ βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ από τον ΔΟΑΤΑΠ ι αντίγραφο τθσ αίτθςθσ για 

αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ. 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα.  

3. Αναλυτικό υπόμνθμα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιςτθμονικά 

δθμοςιεφματα.  

4. Διδακτορικι Διατριβι και άλλα επιςτθμονικά δθμοςιεφματα.  

 Τα ανωτζρω των περιπτϊςεων 2, 3, 4 υποβάλλονται ςε ηλεκτρονική μορφή 

(CD ι άλλο αποκθκευτικό μζςο) και ςε ζνα αντίτυπο ζντυπησ μορφισ το 



οποίο κα βρίςκεται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ και κα να είναι ςτθ 

διάκεςθ όλων των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, τθσ ειςθγθτικισ 

επιτροπισ και τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ που ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω 

διαδικαςία και κακϋ όλθ τθ διάρκεια αυτισ. 

5. Πιςτοποιθτικό Υγείασ και φυςικισ καταλλθλότθτασ τθσ Αϋ/βάκμιασ Υγειονομικισ 

Επιτροπισ. 

 Το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ κα αναηθτθκεί αυτεπαγγζλτωσ από τθν υπθρεςία 

που κα προβεί ςτθν ζκδοςθ τθσ τελικισ πράξθσ διοριςμοφ. Προκειμζνου για 

πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υποβάλλεται πιςτοποιθτικό 

τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχει ο 

υποψιφιοσ.  

 Το αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου δικαςτικισ χριςθσ και το πιςτοποιθτικό 

ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Αϋ κα αναηθτθκοφν αυτεπαγγζλτωσ από 

τθν υπθρεςία που κα προβεί ςτθν ζκδοςθ τθσ τελικισ πράξθσ διοριςμοφ. 

Με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 οι υποψιφιοι δεςμεφονται ότι κα 

ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι κα ζχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτζσ πριν τθν ζκδοςθ τθσ Πρυτανικισ Πράξθσ διοριςμοφ τουσ. Το 

κϊλυμα τθσ μθ εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων δεν ιςχφει για 

πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο οποίο δεν προβλζπεται 

όμοιο κϊλυμα διοριςμοφ. 

Οι ανωτζρω πολίτεσ οφείλουν να υποβάλουν, εκτόσ των πιο πάνω 

δικαιολογθτικϊν και πτυχίο ι μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν Ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι 

απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου ι εξαταξίου Γυμναςίου ι πιςτοποιθτικό 

ελλθνομάκειασ Δϋ επιπζδου από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, από το οποίο κα 

αποδεικνφεται θ πλιρθσ γνϊςθ και άνετθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ. 

 Η προκαλοφμενθ δαπάνθ τθσ οποίασ το φψοσ δεν μπορεί να 

προςδιοριςτεί κα καλυφκεί από τισ πιςτϊςεισ του Υπουργείου Οικονομικϊν 

(ειδ. Φορζα 23-200 ΚΑΕ 5113). 

Η Απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 


