
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την Πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Η  Γενική  Συνέλευση  του  Τμήματος  Μηχανικών  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και 
Πληροφορικής  της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Πατρών,  στην  αριθμ.  18/21-9-2010 
συνεδρίασή της,  αποφάσισε τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις 
διδασκόντων με διδακτορικό δίπλωμα (εφ’ όσον εγκριθούν οι πιστώσεις) στα πλαίσια του Τακτικού 
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, 
για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Προγράμματος Σπουδών για τα παρακάτω μαθήματα, 
ανά  Τομέα  [Τομέας  Λογικού  των  Υπολογιστών  (ΛΥ),  Τομέας  Υλικού  και  Αρχιτεκτονικής  των 
Υπολογιστών (ΥΑ), Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών (ΕΘ)], 
ανά εξάμηνο (χειμερινό / εαρινό): 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Α/Α ΤΟΜΕΑΣ Κ.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΥΑ 23Υ166 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
2. ΥΑ 234617 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Α/Α ΤΟΜΕΑΣ Κ.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

3. ΛΥ 234308 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
4. ΥΑ 23588 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5. ΥΑ 23Υ262 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούνται  όσοι  έχουν  τα  νόμιμα  προσόντα,  να  υποβάλουν  στην  Γραμματεία  του 
Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (τηλ.: 2610 / 996 940) του 
Πανεπιστημίου Πατρών, μέχρι την Δευτέρα 11-10-2010, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας. 
2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Τίτλους  Σπουδών:  αντίγραφο  πτυχίου  /  διπλώματος,  αντίγραφο  διδακτορικού  διπλώματος  και 

λοιπών τίτλων σπουδών.  Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια 
του Εξωτερικού, θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση / αναγνώριση της ισοτιμίας 
των τίτλων από το ΔΟΑΤΑΠ.  

4. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. 
5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.  

Α)  Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης πρόσληψης. 
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Προκειμένου για πολίτες  κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  υποβάλλεται  αντίστοιχο 
πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  του  κράτους,  την  ιθαγένεια  του  οποίου  έχει  ο  υποψήφιος,  με 
ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Β)  Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του 
αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης πρόσληψης.

Γ)  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει της στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην 
υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο 
έκδοσης της σχετικής πράξης  πρόσληψής τους. 

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 έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους 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. 

Δ)  Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, 
εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου 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. 

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν, εφ’  όσον κατέχουν άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ.  ή  στον  ευρύτερο  Δημόσιο  Τομέα,  θα  πρέπει  να  εξασφαλίσουν  από  την  υπηρεσία  τους 
σχετική άδεια για την παροχή του παραπάνω έργου. 

Οι έχοντες την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, δύνανται, αντί του πιστοποιητικού Υγείας 
και  Φυσικής  Καταλληλότητας  καθώς  και  για  το  αντίγραφο  του  Ποινικού  Μητρώου  δικαστικής 
χρήσης, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν: i) την οργανική θέση στην οποία 
έχουν διορισθεί και ii) ότι δεν μεσολάβησε, από το διορισμό τους, γεγονός που θα αποτελούσε νόμιμο 
κώλυμα για την πρόσληψή τους. 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Καθηγητής
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