ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (∆ΕΠ)
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η Γ.Σ. του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Πατρών, στην συνεδρίαση 4/24-1-2005, αποφάσισε την προκήρυξη µιάς (1) θέσης ∆ΕΠ, στον Τοµέα «Υλικού
και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών», στην βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Ηλεκτρονική µε
΄Εµφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασµό».
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στην Γραµµατεία του Τµήµατος, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών
από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ηµερήσιο τύπο από το Πανεπιστήµιο Πατρών, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.

Αίτηση υποψηφιότητας.

2.

Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων.

3.

Βιογραφικό σηµείωµα και αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα, σε 25
αντίτυπα.

4.

Αντίγραφα των επιστηµονικών τους εργασιών σε 4 αντίτυπα.

5.

Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειµένου για πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους,
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

6.

Πλήρες αντίγραφο (τύπου Α΄) Ποινικού Μητρώου.

7.

Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιµέλειας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 5,6,7, θα κατατεθούν από τους υποψήφιους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της
σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να µην υπέχουν χρηµατική υποχρέωση για
αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισµού τους. Για το λόγο αυτό
υποχρεούνται να καταθέσουν πριν το διορισµό τους, πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν
έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά τον χρόνο υποβολής της
υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται ότι, θα
προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.

ισχύει

για πολίτες κράτους - µέλους της

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας ∆΄
επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
γλώσσας.
Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήµια εξωτερικού, θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσκοµίσουν
αναγνώριση ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ.
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