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 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Αριθμ. Φ.121.1/48/55636/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επι−

στήμης των Υλικών του Παναπεστημίου Πατρών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 
2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089/
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (συν. 84/17.2.2006) και 
του Πρυτανικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένου από τη Σύ−
γκλητο (συν. 398/8.3.2006) του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Το υπ’ αριθμ. 19267/23.11.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα: Επιστήμης των Υλικών
• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη επιστήμη μικρο−
φασικών και νανο−φασικών υλικών με εξειδίκευση σε 
μια ή περισσότερες από τις περιοχές: κεραμικά, ύαλοι, 
πορώδη μέσα, λεπτά υμένια, επιφανειακά−διεπιφανειακά 
φαινόμενα».

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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−

μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους 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 αποκτήσεως της Ελληνικής 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 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 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 A.E.I. 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, 23 Απριλίου 2008 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. Φ.121/17/130376π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επι−

στημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευ−

σης του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (συν. 
98/27.9.2007) της Σχολής Περιβάλλοντος και της Συγκλή−
του (συν. 13/25.10.2007) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

5. Το υπ’ αριθμ. 6717/13.11.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: Περιβάλλοντος
Τμήμα: Επιστημών της Θάλασσας
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Μετεωρο−
λογία και Κλιματολογία».

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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής 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 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 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 ΚΑΕ5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ.121/47/130035π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. της Σχολής Εφαρμο−

σμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2517/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης (συν. 4.10.2007) της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθη−
ματικών και Φυσικών Επιστημών και της Συγκλήτου (συν. 
14.7.2006) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

5. Τα υπ’ αριθμ. 30957/12.11.2007 και 36033/21.12.2007 
έγγραφα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, απο−
φασίζουμε:

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

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών
Τομέας: Φυσικής.
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω−

στικό αντικείμενο «Φυσική και Τεχνολογία των Υλικών 
και των Διατάξεων της Μικροηλεκτρονικής».

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 
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βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρ−
χής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος.

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

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής 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 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 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 ΚΑΕ5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ.121.1/3/20200/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα−

τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1268/1982, του 

άρθρου 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 
2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ−

θρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994),των άρθρων 4 και 10 του 
ν. 2552/1997 και του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/23/Β2/6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089/ 
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 3).

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/75702(16)/16.8.2007 υπουργική 
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών Δ.Ε.Π. 
ακαδημαϊκού έτους 2007−2008.

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Ιατρικής (συν. 1/16.1.2008) του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας.

5. Το υπ’ αριθμ. 1685/6.2.2008 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας.

6. Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη στον κρατι−
κό προϋπολογισμό, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί, και η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων 
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως 
εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρικής
1. Τομέας: Βασικών Επιστημών
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακολογία».
2. Τομέας: Παθολογίας
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο: «Παθολογία».

3. Τομέας: Χειρουργικής
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία».
4. Τομέας: Χειρουργικής
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο: «Αγγειοχειρουργική − Ενδοαγ−
γειακή Χειρουργική».

5. Τομέας: Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο: «Νευρολογία».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγη−
θεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικό.

4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα.
5. 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.

6. 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 Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολο−
γικού γραφείου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την 
Υπηρεσία).
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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.

8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση 
(Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).

9. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής Καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης:

α) Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

β) 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 απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ.121.1/5/20208/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα−

τος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1268/1982, του 

άρθρου 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 
2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
1 παρ. 6 του ν. 2188/1994), των άρθρων 4 και 10 του ν. 
2552/1997 και του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/23/Β2/6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089/ 
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 3).

3. Την υπ’ αριθμ. Φ. 121.1/1/75702(16)/16.8.2007 υπουργική 
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών Δ.Ε.Π. 
ακαδημαϊκού έτους 2007−2008.

4. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτε−
χνολογίας (συν. 36/14.11.2007) και της Συγκλήτου (συν. 
79/30.11.2007) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5. Το υπ’ αριθμ. 1677/6.2.2008 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας.

6. Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη στον κρατι−
κό προϋπολογισμό, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί, και η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων 
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως 
εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο: «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών».
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακή Γενετική Ζωικών Ορ−
γανισμών».

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

των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγη−
θεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικό.

4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα.
5. 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.

6. 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 Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολο−
γικού γραφείου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την 
Υπηρεσία).

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.

8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση 
(Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).

9. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής Καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης:

α) Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

β) 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 απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Απριλίου2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. Φ.121.1/1/20197/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα−

τος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1268/1982, του 

άρθρου 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 
2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
1 παρ. 6 του ν. 2188/1994), των άρθρων 4 και 10 του ν. 
2552/1997 και του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/23/Β2/6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089/
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 3).

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/75702(16)/16.8.2007 υπουργική 
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών Δ.Ε.Π. 
ακαδημαϊκού έτους 2007−2008.

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Κτηνιατρικής (συν. 9/22.11.2007) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5. Το υπ’ αριθμ. 1676/6.2.2008 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας.

6. Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη στον κρατι−
κό προϋπολογισμό, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί, και η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων 
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως 
εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Κτηνιατρικής
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία Πτηνών».
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική των Ζώων».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγη−
θεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικό.

4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα.
5. 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.

6. 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 Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολο−
γικού γραφείου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την 
Υπηρεσία).

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.

8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση 
(Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).

9. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής Καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης:

α) Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

β) 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 απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-

    Αριθμ. Φ.121.1/39/12/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του μήματος Ιατρι−

κής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 
2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089/
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/20.3.2007).

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Ιατρικής (συν. 5η/27.11.2007) του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

5. Το υπ’ αριθμ. Α3400/21.12.2007 έγγραφο του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφασίζουμε:

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

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: Ιατρικής
Τομέας: Λειτουργικός − Κλινικοεργαστηριακός
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Ιατρική Μικροβιολογία».

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 
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βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους 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 αποκτήσεως της Ελληνικής 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 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, 
δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαι−
ολογητικά 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  , 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ.121/16/2696/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επι−

στήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανε−
πιστημίου Αθηνών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 
(συν. 1η/18.7.2007) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών.

5. Το υπ’ αριθμ. 7914/19.12.2007 έγγραφο του Γεωπονι−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε:

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

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Τομέας: Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και 

Αρχιτεκτονικής Τοπίου
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία».
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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

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

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, 
καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 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.
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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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ.121/33/20219/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικο−

νομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Συ−

νέλευσης (συν. 3η/5.12.2007) του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5. Το υπ’ αριθμ. 1241/29.1.2008 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και Γε−
νική Θεωρία του Δικαίου».

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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους 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 αποκτήσεως της Ελληνικής 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 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ      
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*03004331405080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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