
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ    Αρ. Φύλλου 349
17 Απριλίου 2008

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. Φ.121.1/15/130379π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας, 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

  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 Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας (συν. 79/1.10.2007) και της 
συνεδρίασης της Συγκλήτου (συν. 13/25.10.2007) του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου.

5. Το υπ’ αριθμ. 6719/13.11.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών.
Τμήμα: Κοινωνιολογίας.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική 
Κοινωνιολογία».

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. 1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις 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 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).
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2630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.121.1/9/124868πέ/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη−
μοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  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 Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί−
δευσης (συν 2/17.10.2007) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

5. Το υπ’ αριθμ. 6374/30.10.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική 
Ψυχολογία».

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. 1599/86 οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται 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, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.121.1/80/136411 π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιστορίας και Αρ−
χαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/
νίκης.

  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 
Σύνθεσης (132η/18.10.2007) του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης.

5. Το υπ’ αριθμ. 23813/26.11.2007 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2631

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική.
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαο−

γραφίας.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Ιστορία».

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. 1599/86 οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς 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, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.121.1/82/136437/π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιστορίας και Αρ−
χαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/
νίκης.

  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 
Σύνθεσης (133η/8.11.2007) του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης.

5. Το υπ’ αριθμ. 23895/26.11.2007 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική.
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Τομέας: Αρχαιολογίας.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιο−
λογία.

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−
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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. 1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις 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 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, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.121/30/132188/Β2 πε
Έγκριση προκήρυξης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών επι−
στημών, του Πανεπιστημίου 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/20.3.2007).

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (συν 
247/10.10.2007) του Πανεπιστημίου Πατρών.

5. Το υπ’ αριθμ. 20010/12.11.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών.

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοι−
κονομική».

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 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 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, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2633

    Αριθμ. Φ.121.1/15/6955/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευ−

νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Κινηματο−
γράφου, της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

  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.121.1/1/86729(2)/29.8.2006 υπουργική 
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ 
ακαδημαϊκού έτους 2006−2007.

4. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, 
του Τμήματος Κινηματογράφου (συν. 44/5.7.2007) και 
της συνεδρίασης της Συγκλήτου (συν. 47/9.10.2007) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

5. Το υπ’ αριθμ. 63530−14.1.2008 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

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 της παρακάτω θέσης μέ−
λους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως 
εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Καλών Τεχνών.
Τμήμα: Κινηματογράφου.
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Σενάριο 
Κινηματογράφου».

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 
ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί 
από ΑΕΙ 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 υποψήφι−
οι 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 δικαι−
ολογητικά 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 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο−
λυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα απο−
δεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελ−
ληνικής γλώσσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.121.1/15/6952/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευ−

νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Κινηματο−
γράφου, της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

  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(3)/16.8.2007 υπουργική 
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ 
ακαδημαϊκού έτους 2007−2008.

4. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Κινηματογράφου (συν. 47/9.10.2007) και 
της συνεδρίασης της Συγκλήτου (συν. 2794/14.11.2007) 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

5. Το υπ’ αριθμ. 10983−14.1.2008 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Καλών Τεχνών.
Τμήμα: Κινηματογράφου.
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Μοντάζ 
Κινηματογράφου».

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 
ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί 
από ΑΕΙ 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 υποψήφι−
οι 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 δικαι−
ολογητικά 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, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. Φ,121.1/1/147236π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Διδακτικού Ερευ−

νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Πληροφο−
ρικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

  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.121.1/1/86129α(15)/13.11.2006 υπουργική 
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ 
ακαδημαϊκού έτους 2006−2007.

4. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής (συν. 
1/27.9.2007) και της Συγκλήτου (συν. 1/10.10.2007) του 
Ιονίου Πανεπιστημίου.

5. Το υπ’ αριθμ. 5930−19.12.2007 έγγραφο του Ιονίου 
Πανεπιστημίου.

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:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: Πληροφορικής
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση».

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 
ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί 
από ΑΕΙ 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 στρατολογικού 
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 
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χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς 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, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.121.1/3/142782π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνη−

τικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Γεωγραφίας, 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  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.121.1/1/86129(14)/29.8.2006 υπουργική 
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ 
ακαδημαϊκού έτους 2006−2007.

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Γεωγραφίας (συν. 6/21.3.2007) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

5. Το υπ’ αριθμ. 7432−11.12.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου.

6. Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό, της οποίας το υψος 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 της παρακάτω θέσης μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: Γεωγραφίας.
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

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

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 
ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί 
από ΑΕΙ 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 στρατολογικού 
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 υποψηφιότητάς 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, 2 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.121/88/136444π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιστορίας και Αρ−
χαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης.

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

θεσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συν. 
132/18.10.2007) της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5. Το υπ’ αριθμ. 23893/26.11.2007 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική.
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Τομέας: Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαο−

γραφίας.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με περιεχόμενο την «Λαογραφία και Κοινωνική 
Ανθρωπολογία».

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 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 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, 2 Απριλίου 2008
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