
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΑΝΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). 

Το  Πανεπιστήμιο  Πατρών  επανα  -  προκηρύσσει  μία  (1)  θέση  Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και  Πληροφορικής  της  Πολυτεχνικής  Σχολής,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  9/28-4-2009 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982, του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2517/1997, καθώς επίσης του 
άρθρου 6 παρ. 3 και 4 του κεφ. Γ΄ του Ν. 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε μεταγενέστερα 
σε περ. Α΄, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6α του Ν. 2188/1994 και των άρθρων 
21 και 23 του Ν. 3549/2007 ως ακολούθως: 

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών στη 
βαθμίδα  του  Επίκουρου  Καθηγητή  με  ιδιαίτερη  επιστημονική  δραστηριότητα  στο 
γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα». 

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω 
θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος 
Μηχανικών  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και  Πληροφορικής  (ταχυδρομική  διεύθυνση: 
Πανεπιστημιούπολη 26 504  ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 99 6941, -40, FAX.: 2610 993 469, 
Ε-ΜΑΙL: secretary  @  ceid  .  upatras  .  gr  ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο 
τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών [ένα (1) σετ αυτών 

επικυρωμένα και τρία (3) σετ απλές φωτοτυπίες]. 
3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα 

επιστημονικά δημοσιεύματα με ευρεία ανάλυση των επιστημονικών εργασιών.  Το 
βιογραφικό και το υπόμνημα θα υποβληθούν σε τριάντα επτά (37) τουλάχιστον 
αντίγραφα.  Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα θα υποβληθούν σε πέντε 
(5) τουλάχιστον αντίγραφα. 

4. Πιστοποιητικό  Υγείας  και  φυσικής  καταλληλότητας  από  Πρωτοβάθμια 
Υγειονομική Επιτροπή.

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, του οποίου την ιθαγένεια έχει ο 
υποψήφιος.

Τα  δικαιολογητικά  με  στοιχεία  4  και  5  θα  κατατεθούν  από  τους  υποψήφιους  το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το  πιστοποιητικό  του  αρμόδιου  Δημάρχου  ή  προέδρου  Κοινότητας  στο 
οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής  
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Ιθαγένειας,  καθώς  και  το  αντίγραφο  ποινικού  μητρώου  δικαστικής  χρήσης,  θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

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.  Το πιστοποιητικό τύπου 
Α’  του  αρμόδιου  στρατολογικού  γραφείου  θα  αναζητηθεί  αυτεπαγγέλτως  από  την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 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  ισχύει  για 
πολίτες κράτους - μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται  όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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  Δ’  επιπέδου  από  το  Κέντρο  Ελληνικής  Γλώσσας,  από  το  οποίο  θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο Πρύτανης

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ
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