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ADMINISTRATION

Κοµοτηνή 4.12.2012
Αριθµ. Πρωτ.Α1497
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ∆ΕΠ
Στo αριθ.1253/26.11.2012 τ. ΤΡΙΤΟ δηµοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2)
θέσεων ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) για τις ανάγκες του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης και συγκεκριµένα:
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΤΟΜΕΑΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
-Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Εφαρµογές
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή»
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
-Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Συγκριτική Παιδαγωγική ».
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν µέχρι 4.2.2013 αίτηση υποψηφιότητας µαζί
µε όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στη Γραµµατείες των Τµηµάτων:α)
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Πανεπιστηµιούπολη 69100 Κοµοτηνή τηλ.
2531039621 και
β)Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Ν. Χιλή 68100 Αλεξανδρούπολη τηλ. 255103002423
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων.
Κοµοτηνή

4.12. 2012

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέµελης
Πληροφορίες: Θεοδώρα Ισπικούδη
Τηλ.
: 25310-39047
Fax
: 2531039151
E-mail:
: tispikou@kom.duth.gr

Information: Theodora Ispikoudi
tel: 25310-39047
fax: 25310-39151
E-mail:: tispikou@kom.duth.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ. Α 6745

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Προκήρυξη θέσης µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του ∆ηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου Θράκης στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο « Εφαρµογές
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή»
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
στη συνεδρίαση της αριθ.166/2.7.2012, λαµβάνοντας υπόψη την από 19.6.2012 αίτηση εξέλιξης µέλους ∆ΕΠ και
σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1.της παρ. 3 και της παρ. 5β του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195Α’),
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. 3549/2007 (69 Α’),
3.του άρθρου 21 του ν. 3549/2007,
4.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’),
5.της παρ. 1 του άρθρου 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.του Π∆ 134/1999 (132 Α’) και
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση µίας (1) θέσης ∆.Ε.Π., ως εξής:
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ .
-Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Εφαρµογές Τεχνολογίας
Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή» :
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος, την υποψηφιότητά τους µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία 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 ∆ΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για
αναγνώριση της ισοτιµίας.
2. Βιογραφικό Σηµείωµα
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
• 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΄/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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.1599/86 οι υποψήφιοι δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές 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 κράτους –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
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή
Πληροφορίες fax:
E-mail:
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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 προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοµοτηνή 28.8.2012
Ο Πρύτανης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέµελης

Πληροφορίες fax:
E-mail:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ.Α6662

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Προκήρυξη θέσης µέλους ∆ΕΠ του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ∆ηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου Θράκης στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο « Συγκριτική
Παιδαγωγική »
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης στη συνεδρίαση της αριθ. 8/26ης Ιουνίου 2012, λαµβάνοντας υπόψη την από
31.5.2012 αίτηση εξέλιξης µέλους ∆ΕΠ και σύµφωνα µε τις διατάξεις:
8.της παρ. 3 και 4 εδ. α του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195Α’),
9.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’),
10. του άρθρου 21 του ν. 3549/2007,
11. 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’),
12. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 26 του άρθρου 28 του
ν.2083/1992,
13. της παρ.4 του άρθρ.1 του Ν. 2517/1997
14. του Π∆ 134/1999 (132 Α’), και
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση µίας (1) θέσης ∆.Ε.Π., ως εξής:
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
-Μία (1) θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Συγκριτική Παιδαγωγική».
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος, την υποψηφιότητά τους µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία 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 ∆ΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για
αναγνώριση της ισοτιµίας.
2. Βιογραφικό Σηµείωµα
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
• 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΄/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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.1599/86 οι υποψήφιοι δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές 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 κράτους –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
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 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 προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Πληροφορίες fax:
E-mail:
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Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοµοτηνή
30.8. 2012
Ο Πρύτανης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέµελης

Πληροφορίες fax:
E-mail:

