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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(1)
  Αριθμ. Φ.121/5/77544π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστη−

μών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1,14 παρ. 3, 4, 15 

παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του ν. 
2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και άρθρου 2 παρ. 
2 του ν. 2517/1997.

3. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (συν. 
86/30.5.2006) της Σχολής Περιβάλλοντος και της Συ−
γκλήτου (συν. 35/29.6.2006) του Παν/μίου Αιγαίου.

4. Το υπ’ αριθμ. 4232/12.7.2006 έγγραφο του Παν/μίου 
Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
− Τμήμα: Επιστημών της Θάλασσας.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία 
με έμφαση στα ασπόνδυλα».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής ́ Ενωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές 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 κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 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 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 Δ΄ 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 Οικονομίας και Οικονομικών ( Ειδ. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

-
      Αριθμ. Φ.121/3/77542π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστη−

μών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4, 15 

παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του ν. 
2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και άρθρου 2 παρ. 
2 του ν. 2517/1997.

3. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (συν. 
86/30.5.2006) της Σχολής Περιβάλλοντος και της Συ−
γκλήτου (συν. 35/29.6.2006) του Παν/μίου Αιγαίου.

4. Το υπ’ αριθμ. 4220/12.7.2006 έγγραφο του Παν/μίου 
Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
−Τμήμα: Επιστημών της Θάλασσας.
− Μία (1)θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Παρακτίων 
Θαλασσίων Οικοσυστημάτων».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ!
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

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

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές 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 κα−

ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 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 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 Δ΄ 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 Οικονομίας και Οικονομικών ( Ειδ. 
Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

-
    Αριθμ. Φ.121/1/77545π.έ/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοι−

νωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4, 15 

παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του ν. 
2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και άρθρου 2 παρ. 
2 του ν. 2517/1997.

3. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος Κοινωνιολογίας(συν.70/22.6.2006) της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Συγκλήτου (συν. 
35/29.6.2006) του Παν/μίου Αιγαίου.

4. Το υπ’ αριθμ. 4234/12.7.2006 έγγραφο του Παν/μίου 
Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
− Τμήμα: Κοινωνιολογίας.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργα−
σίας με έμφαση στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ!
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
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βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

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

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές 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 κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 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 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 Δ΄ 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 Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−
200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

-
    Αριθμ. Φ.121/1/73544π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εφαρ−

μοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακε−
δονίας.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4, 15 

παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του ν. 
2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και άρθρου 2 παρ. 
1 του ν. 2517/1997.

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (συν. 39/30.6.2006) του 
Παν/μίου Μακεδονίας.

4. Το υπ’ αριθμ. 7524/17.7.2006 έγγραφο του Παν/μίου 
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
− Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήμα−
τα Χρηματοοικονομικής − Φορολογικής Λογιστικής».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ!
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

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

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές 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 κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 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 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 Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
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Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

-
     Αριθμ. Φ.121/5/73594π.έ/Β2
Εγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πλη−

ροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4, 15 παρ. 

2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του ν. 2083/1992, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 
7/30.1.1997 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και άρθρου 2 παρ. 
1 του ν. 2517/1997.

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Πληροφορικής (συν. 180Α/3.7.2006) της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Παν/μίου Ιωαννίνων.

4. Το υπ’ αριθμ. 16901/13.7.2006 έγγραφο του Παν/μίου 
Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
− Τμήμα: Πληροφορικής.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Ολοκληρωμένα 
Κυκλώματα».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ!
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

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

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές 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 κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 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 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 Δ΄ 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 Οικονομίας και Οικονομικών ( Ειδ. 
Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
F

OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΑ
(2)

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 706/9.1.2007 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διορί−
ζεται η Ευθαλία Τσιόγκα του Αποστόλου σε κενή οργανική 
μόνιμη θέση του TE κλάδου Μαιευτικής του Αρεταιείου 
Νοσοκομείου με τον εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 18°, επειδή έχει τα απαιτούμενα από τις κείμενες 
διατάξεις προσόντα για τον διορισμό αυτό. 

      Με την υπ’ αριθμ. 705/9.1.2007 Πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών διορίζεται η Παρασκευή Κολοβάδη του Γρηγορίου 
σε κενή οργανική μόνιμη θέση του TE κλάδου Νοση−
λευτικής του Αρεταιείου Νοσοκομείου με τον εισαγω−
γικό βαθμό Δ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 18°, επειδή έχει 
τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα 
για τον διορισμό αυτό.

    Με την υπ’ αριθμ. 707/9.1.2007 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διορί−
ζεται η Ελισσάβετ Μανιατέλλη του Σταύρου σε κενή οργα−
νική μόνιμη θέση του ΤΕ κλάδου Μαιευτικής του Αρεταιείου 
Νοσοκομείου με τον εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 18°, επειδή έχει τα απαιτούμενα από τις κείμενες 
διατάξεις προσόντα για τον διορισμό αυτό.

   Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
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