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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 Αριθ. 1213010848
Προκήρυξη μίας (1) δέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Λαο−
γραφία» .

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Παν/μίου Αδη−
νών στην συνεδρίαση της 21ης−12−2012, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 17−12−2012 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 3 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. 3549/07 (69 Α΄)

3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007
4) της παρ. 5 α του αρθ. 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 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. 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 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−

ΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 

(Γ.Σ 20−12−2012)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Λαογραφία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 

θέσης:
Η προκηρυγμένη θέση με γνωστικό αντικείμενο «Κοι−

νωνική Λαογραφία», ως Λαογραφία του παρόντος, 

εξετάζει τον λαϊκό πολιτισμό σε κοινωνικο−ιστορική 
αυτοτέλεια. Προσεγγίζει τις μεθόδους των ιστορικών 
και κοινωνικών επιστημών, ανοίγοντας δρόμους προς 
την Εθνολογία, την κοινωνικο−πολιτισμική Ανθρωπολο−
γία, την Κοινωνιολογία αλλά και την Ιστορία (Ιστορική 
Λαογραφία).

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

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

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

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

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

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

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο δα 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 αναζητήσει' 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−
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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, 15 Φεβρουαρίου 2013

 Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ   

F
 Αριθ. 1213020814
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπου−
δών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Τουρκία: Πολιτισμός και 
Κοινωνία» .

 Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος στη συνεδρίαση της 
23/5/2013 και η Π.Γ.Σ. του Τμήματος Τουρκικών Σπου−
δών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Παν/μίου 
Αθηνών στην συνεδρίαση της 2ας/11/12, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 13/9/12 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 3 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. 3549/2007 (69 Α΄)

3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007
4) της παρ. 5α του αρθ. 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 αρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992

6) της παρ. 3 ή 4 (ανάλογα με την περίπτωση) του 
άρθρου 1 του Ν. 2517/1997

7) της περιπτ. ¡ii 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 

(1) μιας θέσεως ΔΕΠ, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−

ΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙ−

ΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουρκία: Πολιτισμός 
και Κοινωνία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέ−
ρεται στη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού στη 
σύγχρονη Τουρκία − δηλαδή στην Τουρκική Δημοκρατία 
(1923 και εντεύθεν) − και αφορά: 

Α) στη μελέτη και τη διδασκαλία του σύγχρονου πο−
λιτισμού στην Τουρκία, με τον «πολιτισμό» οριζόμενο 
ως εξής:

1) ως το «συνολικό σώμα των υλικών τέχνεργων (ερ−
γαλείων, όπλων, κατοικιών, χώρων εργασίας, λατρεί−
ας, διακυβέρνησης, αναψυχής, έργων τέχνης κτλ.), των 
συνολικών πνευματικών και θρησκευτικών «δημιουρ−
γημάτων» (συστημάτων, συμβόλων, ιδεών κτλ) και των 
διακεκριμένων μορφών συμπεριφοράς (θεσμών, ομα−
δοποιήσεων,  τελετουργικών, τρόπων οργάνωσης κτλ.) 
που δημιουργήθηκαν από έναν λαό (...)»*

*[Λεξικό της Σύγχρονης Σκέψης, Επιμέλεια: Alan Bull−
ock & Stephen Trombley, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2008, 
σελ. 1003], και

2) «Με την ευρεία του έννοια ο πολιτισμός αντιπροσω−
πεύει σήμερα το σύνολο των διαφοροποιών στοιχείων, 
πνευματικών και υλικών, διανοητικών και συναισθημα−
τικών που χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ή μία κοινωνική 
ομάδα.

Συμπεριλαμβάνει, εκτός των γραμμάτων και των 
τεχνών, τον τρόπο ζωής, τα βασικά δικαιώματα του 
ανθρώπου, το σύστημα αξιών, τις παραδόσεις και τα 
δόγματα [...]. Με την στενή του έννοια εννοεί κυρίως το 
σύνολο των αξιών καθώς και τις γνωστικές και αισθητι−
κές συνήθειες μίας κοινότητας και υπό αυτό το πρίσμα 
περιλαμβάνει την πολιτιστική κληρονομιά, τις τέχνες, 
τη λογοτεχνία και τα κινήματα σκέψης».**

**[Conference mondiale surtes politiques culturelles 
1982]

Β) στη μελέτη και τη διδασκαλία της λογοτεχνικής 
παραγωγής και των ιδεών στη σύγχρονη Τουρκία,

Γ) στη μελέτη και τη διδασκαλία των έμφυλων κοινω−
νικών σχέσεων στη σύγχρονη Τουρκία,

Δ) στη μελέτη και τη διδασκαλία των δομών και χαρα−
κτηριστικών της κοινωνίας και των κοινωνικών, εθνικών/
εθνοτικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών ομάδων και 
μειονοτήτων στη σύγχρονη Τουρκία.

Ε) στη μελέτη και τη διδασκαλία των δομών, χαρακτη−
ριστικών, της ιδεολογίας και των όψεων του ισλαμικού

κινήματος (δηλ. κοινωνικού, πολιτικού, πολιτιστικού) 
στη σύγχρονη Τουρκία.

ΣΤ) στη μελέτη και τη διδασκαλία των κοινωνικών 
και πολιτικών κινημάτων και της κοινωνικο−πολιτικής 
σκέψης στη σύγχρονη Τουρκία.

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

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

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

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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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 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. 1599/1986 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, 19 Ιουνίου 2013

 Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ   

F

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 Αριθ. Α5669 πε
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτι−
κή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» .

 Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθ. 158/ 
26.6.2013 συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την από 
20 Ιουνίου 2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1. της παρ. 3 και της παρ. 5β του άρθρου 77 του 
Ν.4009/2011 (195Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

με το Ν.4076/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 
παρ. 3 του Ν.4115/2013

2. της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 και της παρ. 5 
του άρθρου 18 ή της παρ. 7 του άρθρου 77 και της παρ. 
22α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011

3. 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΄)

4. της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982
5. του άρθρου 10 του Ν.4009/2011 όπως αντικαταστά−

θηκε με το άρθρο 4 του Ν.4076/2012
6. 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 (160Α΄)

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

8. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣ−

ΤΗΜΗΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»:

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

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. 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 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 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.
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Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές, πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή 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. 

Κομοτηνή, 4 Σεπτεμβρίου 2013

 Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ   

F
 Αριθ. Α5691πε
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή−

ματος Ελληνικής φιλολογίας της Σχολής Κλασσικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανε−
πιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρ−
μοσμένη Γλωσσολογία» .

 Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 
της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην αριθ. 
17/17.6.2013 συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την 
από 17.5.2013 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 (195Α΄)
2. της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 και της παρ. 5 

του άρθρου 18 ή της παρ. 7 του άρθρου 77 και της παρ. 
22α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (195Α΄)

3. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
Ν.2083/1992 (159Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (69Α΄)

4. του άρθρου 10 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 4 του Ν.4076/2012

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 (160Α΄)

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. 5 του άρθρου 14 του Ν.1268/82 (87Α΄)
8. της περίπτ. 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 ΠΔ 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

− Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»

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

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

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

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

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

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

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού 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. 

Κομοτηνή, 25 Σεπτεμβρίου 2013

 Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ   



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 10477

 Αριθ. Α5690 πε
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής 

Φιλολογίας της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστι−
κών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία» .

 Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 
της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην αριθ. 7/ 
17.6.2013 συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την από 
20 Μαΐου 2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1. της παρ. 3 και της παρ. 5β του άρθρου 77 του Ν. 4009/
2011 (195Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 
Ν.4076/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 3 
του Ν.4115/2013

2. της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 και της παρ. 5 
του άρθρου 18 ή της παρ. 7 του άρθρου 77 και της παρ. 
22α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011

3. 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΄)

4. της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982
5. του άρθρου 10 του Ν.4009/2011, όπως αντικαταστά−

θηκε με το άρθρου 4 του Ν.4076/2012
6. 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 (160Α΄)

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

8. του ΠΔ 134/1999 (132 Α), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
− Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία»:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

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

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

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

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

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

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού 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. 

Κομοτηνή, 25 Σεπτεμβρίου 2013

 Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ   

F
 Αριθ. Α272
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική 
και Δυναμική Αλληλεπίδραση Δομικών Κατασκευών». 

 Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης στη συνεδρίαση της αριθ. 9/4−7−2013, λαμβάνο−
ντας υπόψη την από 3−7−2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα, 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της παρ. 3 και της παρ. 5β του άρθρου 77 του Ν. 4009/
2011 (195Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 
Ν.4076/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.3 
του Ν.4115/2013

2. της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 και της παρ. 5 
του άρθρου 18 ή της παρ. 7 του άρθρου 77 και της παρ. 
22α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011

3. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α1 του άρθρου 6 του Ν. 2083/
1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),

4. της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982
5. το άρθρο 10 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρου 4 του Ν. 4076/2012
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6. 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 (160Α΄),

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

8. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
− Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυνα−
μική Αλληλεπίδραση Δομικών Κατασκευών» και σύντομη 
περιγραφή του επιστημονικού πεδίου «Πρακτικά θέματα 
της στατικής και δυναμικής αλληλεπίδρασης των κατα−
σκευών που αφορούν κυρίως τη δυναμική και στατική 
συμπεριφορά και τον αντισεισμικό σχεδιασμό της τυ−
πικής πολυώροφης οικοδομής του Ελλαδικού χώρου».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας 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 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΄/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 στις 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 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. 

Κομοτηνή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

 Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ   

F
 Αριθ. Α5738πε
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή−

ματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Πε−
ριβαλλοντική Αρχιτεκτονική−Βιοκλιματικός και Ενερ−
γειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Οικισμών» .

 Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης στη συνεδρίαση της αριθ. 7/24−7−2013, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 10−7−2013 αίτηση εξέλιξης 
Αναπληρωτή Καθηγητή, και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195Α΄),
2. της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 και της παρ. 5 

του άρθρου 18 ή της παρ. 7 του άρθρου 77 και της παρ. 
22α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (195Α΄),

3. 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΄),

4. του άρθρου 10 του Ν.4009/2001 όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 4 του Ν.4076/2012,

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 (160Α΄),

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.5 του άρθρου 14 του Ν.1268/82 (87 Α΄)
8. της περίπτ. ¡¡¡ 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 ΠΔ 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
− Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική−Βιοκλιματι−
κός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Οικισμών».
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, την υποψηφιότητα τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την 
αίτηση πρέπει να 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.1599/1986 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. 

Κομοτηνή, 21 Σεπτεμβρίου 2013

 Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ   

 Αριθ. Α271
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενι−
σχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με 
Σύνθετα Υλικά». 

 Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης στη συνεδρίαση της αριθ. 9/4−7−2013, λαμβάνο−
ντας υπόψη την από 20−6−2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα, 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της παρ. 3 και της παρ. 5β του άρθρου 77 του Ν. 4009/
2011 (195Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 
Ν.4076/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 3 
του Ν.4115/2013

2. της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 και της παρ. 5 
του άρθρου 18 ή της παρ. 7 του άρθρου 77 και της παρ. 
22α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011.

3. 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΄),

4. της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982
5. το άρθρο 10 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρου 4 του Ν. 4076/2012
6. 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 (160Α΄),

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

8. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 

μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
− Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενισχύσεις και 
Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλι−
κά» και σύντομη περιγραφή του επιστημονικού πεδίου 
«Πειραματική διερεύνηση ενισχύσεων και επισκευών 
στοιχείων σκυροδέματος με σύνθετα υλικά. Επιρροή 
της περίσφιγξης στη μηχανική συμπεριφορά. Αναλυ−
τική προσομοίωση ενισχύσεων σε στοιχεία σκυροδέ−
ματος κατασκευών και πρόταση σχέσεων σχεδιασμού. 
Προσομοίωση με τη θεωρία της πλαστικότητας. Νέες 
υβριδικές ενισχύσεις και επισκευές με σύνθετα υλικά 
και νέους ινοπλισμούς».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας 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 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.
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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 βρίσκεται 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΄/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 στις 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 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. 

Κομοτηνή, 21 Σεπτεμβρίου 2013

 Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ  
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