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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 18430/4516
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Εθνικού και Καπο−

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 
27.2.2008, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση (1) 
μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ 
Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 
και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, 
του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 
4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ( Γ.Σ 9.1.2008)
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο
«Διαττολιτισμική Ψυχολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
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.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄ /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − 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 προσδιορισθεί 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, 28 Μαΐου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
    Αριθμ. 12641/4408
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών του Παν/μίου 
Αθηνών στην συνεδρίαση 29.1.2008, αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως 
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του 
ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 4 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 
παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

4893



4894 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

ΤΟΜΕΑΣ Αλγεβρας και Γεωμετρίας (Γ.Σ. 23.11.2007)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τοπολογικές Άλ−
γεβρες».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
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.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Ά /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − 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 προσδιορισθεί, 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, 29 Μαΐου 2008 

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
     Με την υπ’ αριθμ. 232/23.6.2008 πράξη του Πρύτανη 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 

1 ν. 3549/2007 μονιμοποιείται η Αλεξάνδρα Ανδρούσου 
του Γεωργίου−Παύλου σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα. 

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

    Με την υπ’ αριθμ. 16008/2.6.2008 πράξη του Πρύτα−
νη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων α) 2 του π.δ. 117/2002 
(ΦΕΚ αρ. 99/1.5.2002 τ.Α) β) 13 (παρ. 1 εδ. δ και στ) του 
ν. 2817/14.3.2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α) μονιμοποιείται και 
εξελίσσεται ο Αθανάσιος Τόλης του Ιωάννη, μέλος ΕΤΕΠ, 
ΠΕ κατηγορίας, στην Γ βαθμίδα από 7.5.2008, (ημ/νία 
συμπλήρωσης της απαιτούμενης πενταετίας). 

    Με την υπ’ αριθμ. 16012/2.6.2008 πράξη του Πρύτα−
νη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων α) 2 του π.δ. 117/2002 
(ΦΕΚ αρ. 99/1.5.2002 τ.Α) β) 13 (παρ. 1 εδ. δ και στ) του 
ν. 2817/14.3.2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α) μονιμοποιείται και 
εξελίσσεται ο Χρήστος Τσουνιάς του Ηλία, μέλος ΕΤΕΠ, 
ΤΕ κατηγορίας, στην Γ βαθμίδα από 7.5.2008, (ημ/νία 
συμπλήρωσης της απαιτούμενης πενταετίας). 

    Με την υπ’ αριθμ. 15310/29.5.2008 πράξη του Πρύτα−
νη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων α) 2 του π.δ. 117/2002 
(ΦΕΚ αρ. 99/1.5.2002 τ.Α) β)13 (παρ. 1 εδ. δ και στ) του 
ν. 2817/14.3.2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α) μονιμοποιείται 
και εξελίσσεται ο Αντώνιος Σπυρόπουλος του Νικολά−
ου, μέλος ΕΤΕΠ, ΓΙΕ κατηγορίας, στην Γ βαθμίδα από 
28.5.2008, (ημ/νία συμπλήρωσης της απαιτούμενης πε−
νταετίας). 

    Με την υπ’ αριθμ. 16010/2.6.2008 πράξη του Πρύτα−
νη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων α) 2 του π.δ. 117/2002 
(ΦΕΚ αρ. 99/1.5.2002 τ.Α) β) 13 (παρ. 1 εδ. δ και στ) του 
ν. 2817/14.3.2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α) μονιμοποιείται και 
εξελίσσεται ο Γεώργιος Κατσαρός του Χρήστου, μέλος 
ΕΤΕΠ, ΤΕ κατηγορίας, στην Γ βαθμίδα από 7.5.2008, (ημ/
νία συμπλήρωσης της απαιτούμενης πενταετίας). 

    Με την υπ’ αριθμ. 17440/12.6.2008 πράξη του Πρύτα−
νη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων α) 2 του π.δ. 117/2002 
(ΦΕΚ αρ. 99/1.5.2002 τ.Α) β) 13 (παρ. 1 εδ. δ και στ) του 
ν. 2817/14.3.2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α) μονιμοποιείται 
και εξελίσσεται η Λήδα−Λελούδα Στάμου του Κωνστα−
ντίνου, μέλος ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας, στην Γ βαθμίδα 
από 6.6.2008, (ημ/νία συμπλήρωσης της απαιτούμενης 
πενταετίας).      

  Με την υπ’ αριθμ. 16052/9.6.2008 πράξη του Πρύτα−
νη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 (παρ. 5) του 
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26τ.Α), λύεται αυτοδίκαια η υπαλ−
ληλική σχέση του Κωνσταντίνου Σφέτσιου του Ηλία, 
από την θέση του υπαλλήλου του κλάδου Ε.Τ.Ε.Π. με 
Α΄ βαθμίδα και 3ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΔΕ2 Κατη−
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γορίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 
Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, από 2.6.2008, 
επειδή κατά την ημερομηνία αυτή επανήλθε με δεύτε−
ρη αίτηση παραίτησης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 
και μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από 
την υποβολή της πρώτης αίτησης, εμμένοντας στην 
παραίτησή του. 

      Με την υπ’ αριθμ. 15292/29.5.2008 πράξη του Πρύτανη, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
19 (παρ.3), 147,152 και 156 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ αριθμ. 
26/9.2.2007 τ.Α), διαπιστώνουμε ότι η Ειρήνη Βαλιάδου 
του Αθανασίου, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών 
του Ε.Μ Πολυτεχνείου με Α΄ βαθμό και 1° μισθολογικό 
κλιμάκιο, αποχωρεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία από 
2.7.2008, επειδή συμπλήρωσε το 60° έτος της ηλικίας της 
και 35ετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία 
η οποία έχει ως εξής :

1ον) Από 2.7.1973 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Ορισμένου Χρόνου με μηνιαία αντιμισθία η οποία 
ανανεούτο συνεχώς μέχρι 27.4.1983.

2ον) Από 28.4.1983 μέχρι 17.7.1985 με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

3ον) Από 18.7.1985 μέχρι 5.3.1997 ως μέλος του Ειδικού 
Διοικητικού − Τεχνικού Προσωπικού και

40ν) Από 6.3.1997 μέχρι σήμερα ως μόνιμος υπάλληλος 
του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών του Ιδρύματος (Πρυτανική 
Πράξη αριθμ. 1187/22.1.1997 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 
αριθμ. 28/6.3.1997 τ. Ν.Π.Δ.Δ).

     Με την πράξη του Πρύτανη αριθμ. 11537/17.6.2008 που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 
1 του ν. 3549/2007 μονιμοποιείται ο Κωνσταντίνος Ανα−
γνωστόπουλος του Νικολάου, μέλος του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού της Βαθμίδας του Επίκουρου 
Καθηγητή στον Τομέα Φυσικής της Σχολής Εφαρμο−
σμένων Μαθηματικών και  Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική 
Φυσική με έμφαση στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών», στη 
θέση που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

   O Πρύτανης

Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 4040 
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/1982,τ.Α΄) και το άρθρο 6 περ. Δ΄ 
του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ159/1992, τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και του άρθρου 
4 παρ. 3 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α΄)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/2007, τ.Α΄)

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999,
 τ. Α΄)

5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Γεωγραφίας (συν. 17/14.5.2008) της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Γεωγραφίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−

τή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Γεωγραφία».
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 εξωτερικού.

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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

7. 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 6, 7 θα κατατεθούν από 
τους υποψήφιους 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 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.
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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, 

  Μυτιλήνη, 10 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ 

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 7815
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολο−
γίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στη με αρ. 4/21.5.2008 συνεδρίαση της, απο−
φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης 
Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.6 περ. Α΄
ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθρ. 23 ν. 3549/2007 
και των αρθρ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθρ. 
14 παρ.4 ν. 1268/1982, του αρθρ. 28 παρ.26 ν. 2083/1992, 
του αρθρ. 1 παρ. 4 και αρθρ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997, και 
του π.δ. 134/1999, ως εξής:

1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην 
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την 
αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων.
4. 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.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου κατέχει 
ο υποψήφιος.

− Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και 
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α» θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

− Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω 
απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής 
ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

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.

Οι Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
τους, ή που αδυνατούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής δια−
δικασίας εκλογής, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 με την οποία δεσμεύονται ότι θα προσκο−
μίσουν το πιστοποιητικό αυτό πριν από την έκδοση της 
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 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 προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113). 

  Βόλος, 3 Ιουνίου 2008
Ο Πρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ 

-
Αριθμ. 8433
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη με αρ. 
4/ 21.5.2008 συνεδρίαση της αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρ.6 περ. Α΄ν.2083/1992 όπως αυτό 
ισχύει με το αρθρ. 23 ν. 3549/2007 και αρθρ. 21 του 
ίδιου νόμου, του αρθρ. 14 παρ.5 ν. 1268/1982, του αρθρ. 
28 παρ.26 ν.2083/1992, του αρθρ. 1 παρ. 4 και αρθρ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/1997, του αρθρ. 2 ν. 3282/2004 και του 
π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Γ.Σ. 74/6.5.2008)
1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. σιη βαθμίδα του Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο
«Χειρουργική Οώρακα−Καρδιά−Αγγεία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην 

Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
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1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων.
4. 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.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου κατέχει 
ο υποψήφιος.

− Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί σιην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

− Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω 
απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής 
ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

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.

Οι Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
τους, ή που αδυνατούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής δια−
δικασίας εκλογής, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 με την οποία δεσμεύονται ότι θα προσκο−
μίσουν το πιστοποιητικό αυτό πριν από την έκδοση της 
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 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 προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113). 

  Βόλος, 17 Ιουνίου 2008
Ο Πρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ 

    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. Α10150
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα−

νικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   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 του ν. 2083/1992, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/1997

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

3. τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/20.3.2007 τ.Α)

4. την αριθ. 8/18.4.2008 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής

5. το αριθ. 1525/26.5.2008 έγγραφο του Τμήματος Μη−
χανικών Περιβάλλοντος, όπως ανακοινοποιήθηκε με 
ημερομηνία 4 Ιουνίου 2008 αποφασίζουμε:

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

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝΤΟΣ −Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκου−
ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή 
Οικολογία και Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές» και συ−
νοπτική περιγραφή επιστημονικού πεδίου.Απομόνωση, 
χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση μικροοργανισμών σε 
φυσικά και τεχνικά περιβάλλοντα, μικροοργανισμών σε 
ανάπτυξη, αντιδραστήρες διαλείποντος και συνεχούς 
έργου, αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών για πα−
ραγωγή οργανικών οξέων, αμινοξέων, πολυμερών και 
άλλων μικροβιακών προϊόντων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1.Βι−
ογραφικό 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 σώματα όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα. 

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομι−
κή Επιτροπή δ.Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 



4898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, 
καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα 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 αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα 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 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.

   Κομοτηνή, 10 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

     ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. Α9280
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρι−

κής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  O ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   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 του ν. 2083/1992, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/1997.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.4 του ν. 2517/1997
3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 

(ΦΕΚ 69/20.3.2007 τ.Α)
4. την αριθ. 9/13 Μαΐου 2008 απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής
5. Το αριθ.2994/15 Μαΐου 2008 (Α9280/19.5.2008) έγγρα−

φο του Τμήματος Ιατρικής αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχιατρική». Καλού−
νται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία 
του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε απο−
κλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα 
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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 Ενωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής 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 αυτεπάγγελτα 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 αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα 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 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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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κομοτηνή, 4 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

  ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 Αριθμ. Δ.Δ1.1/1535/Α−Φ/14.4.2008
    Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΑΕΠ στη 

βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου 
και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

 Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη συνεδρί−
αση της, στις 21.2.2008, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, του ν. 1268/1982, όπως 
ισχύουν σήμερα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 
159/21.9.1992, τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20.3.2007) 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και 
τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των»,

3. Τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 ν. 3255/2004 «Ρυθμί−

σεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» (ΦΕΚ 
138/22.7.2004)

5. Την από 17.12.2007 απόφαση της Προσωρινής Γενι−
κής Συνέλευσης, αποφασίζει:

Την ακόλουθη προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα 
Τεχνών Ήχου και Εικόνας ως εξής :

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρ−
μογές Πληροφορικής».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα 

προσόντα να υποβάλλουν εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προ−
κήρυξης στον τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται το Τμήμα, το 
γνωστικό αντικείμενο και η βαθμίδα στην οποία υπο−
βάλλεται η υποψηφιότητα.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ−
λων σπουδών των υποψηφίων. Σε περίπτωση που οι 
τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν σε ίδρυμα του εξωτερικού, 
απαιτούνται επίσης οι επίσημες μεταφράσεις τους από 
το Υπουργείο Εξωτερικών και οι βεβαιώσεις ισοτιμίας 
από το ΔΟΑΤΑΠ.

3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε δώδεκα (12) αντίτυπα. 

4. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τέσ−
σερα (4) αντίτυπα. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι, για δι−
ευκόλυνση τους, μπορούν να υποβάλουν τα πρωτότυπα 
επιστημονικά δημοσιεύματα τους, προαιρετικά και σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD − ROM).

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο 8α. αναγράφεται ο τρόπος και 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας (ζητείται 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία μας).

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

6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολο−
γικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν−
διαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για 
αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (ζητείται 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία μας).

7. Πλήρες αντίγραφο (τύπου Α΄) Ποινικού Μητρώου 
(ζητείται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία μας).

8. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1,2,3,4 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερο−
μηνία λήξεως υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
τους ή που αδυνατούν να υποβάλλουν το πιστοποιητικό 
μέχρι την ημερομηνία της διαδικασίας εκλογής, κατα−
θέτουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1989 με την οποία 
δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό 
αυτό πριν την έκδοση της 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 υποβάλλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

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.

   Κέρκυρα, 14 Απριλίου 2008
Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ 

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 18868
Προκήρυξη για την πλήρωση δύο θέσεων Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) θέση 
ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, σύμφωνα 
με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 370/5.3.2008 συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του ν. 
2083/1992 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα, του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 και του 
άρθρου 21 και 23 του ν. 3549/2007, ως εξής:

1) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνω−
στικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».
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2) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνω−
στικό αντικείμενο «Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στη Γραμμα−
τεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Πανε−
πιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα) την υποψη−
φιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών, από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Επίσης θα συνυποβάλλουν:
1. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα 

υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα 
καθώς και τόσα αντίτυπα τους, όσα είναι και τα μέλη του 
Εκλεκτορικού Σώματος (Δεκαοκτώ (18) αντίτυπα).

2. Αντίγραφα (ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) των 
τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπου−
δών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής 
απαιτείται και η αναγνώριση από τον Διαπανεπιστημι−
ακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή τέωςΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.

3. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

4. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (ανα−
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

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

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

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 αρμόδιου στρατο−
λογικού γραφείου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία μας.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά 
το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύ−
ονται ότι δεν θα έχουν το κώλυμα αυτό κατά το χρόνο 
έκδοσης 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 υποβάλλουν εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξατάξιου 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.

Τα δικαιολογητικά Υγείας και Ιθαγένειας για τους 
αλλοδαπούς υποψηφίους θα κατατεθούν το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 23 Μαΐου 2008 
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