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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 (1)

 Με την υπ’ αριθμ. οικ. 30905/19.5.2008 Κοινή Απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Πο−
λιτισμού, διορίζεται ο διακριθείς αθλητής Κωνσταντίνος 
Παπαδόπουλος του Σάββα, στο Δ΄ βαθμό με 18° μισθο−
λογικό κλιμάκιο, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων, ειδικότητας Διοικητικών Υπη−
ρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πει−
ραιώς/Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2,8 του ν.2725/1999 
(ΦΕΚ 121/τ.Α΄/17.6.1999).

(Αριθμ. βεβ. της ΥΔΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών 9129/ 
23.7.2008).

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

F

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(2)

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 32818/18.7.2008 απόφαση του Δημάρ−
χου Λαμιέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2190/1994 και του άρθρου 86 του ν.3463/2006, διο−
ρίζεται ως συμπεριληφθείσα στο δημοσιευθέντα πίνακα 
διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. μετά την αριθμ. 768/17.3.2008 
απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσω−
πικού, Τμήματος Α΄, στο Δήμο Λαμιέων η Κολοκύθα 
Ειρήνη του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση κλάδου 
ΠΕ − Διεκπεραίωσης Πολιτών με Δ΄ βαθμό.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 56245/11209/ 
23.7.2008).

Λαμία, 23 Ιουλίου 2008

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
    (3) 

 Αριθμ. 20478/5102
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Παν/μίου 
Αθηνών στην συνεδρίαση της 6ης 6.2008, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ−
σης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ 
ν.2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 
και των αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 
14 παρ. 2 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, 
του αρθ. 1 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/ 
1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙ−
ΚΗΣ (Γ.Σ. 30.5.2008)

− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία».

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 
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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, 20 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
      Αριθμ. 20479/5101
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Παν/μίου 
Αθηνών στην συνεδρίαση της 6.6.2008, αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής 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 των 
αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 
2 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 
1 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως 
εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ (Γ.Σ. 30.5.2008)

− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική».

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, 20 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
      Αριθμ. 3398
Προκήρυξη Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Ανα−

πληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Επιστημών της Προ−
σχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Ρόδο.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 316/1997 περί «Ίδρυσης και 

μετονομασίας σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 «Για 
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Α΄ παρ. 5 του 
ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 εδαφ. ε΄ και της 
παρ. 4, του ν. 2517/1997 «Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού 
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 της με υπ’ αριθμ. 
Φ.122.1/23/Β2/6042/29.12.95 «Ετήσιος Προγραμματισμός 
Προκηρύξεων Νέων Θέσεων Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι.».

6. Την απόφαση της 14ης/14.5.2008 (θέμα 3°) συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε και προκηρύ−
σουμε την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Επι−
στημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ως ακολούθως:

1. Μια (1) θέση Δ.Ε.Π. για το γνωστικό αντικείμενο «Δι−
δακτική Μαθηματικών» στή βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγω−
γής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Δημοκρατίας 1, 
85100 Ρόδος, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται το γνωστικό αντι−
κείμενο για το οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα.

2. Δώδεκα (12) ξεχωριστά πακέτα, που θα περιλαμ−
βάνουν:

α) Βιογραφικό σημείωμα. 
β) Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ−

λων σπουδών. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί 
από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και 
οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ).

γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

δ) Διδακτορική Διατριβή και άλλα Επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων 
της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προ−
κειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

Τα δικαιολογητικά με αριθμό 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ), θα 
υποβληθούν σε δώδεκα (12) αντίτυπα όσα είναι τα μέλη 
του Εκλεκτορικού Σώματος.

Τα δικαιολογητικά με αριθμό 3, 4, 5, θα υποβληθούν 
στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκλεγεί για 1 θέση.

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

Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν 
χρηματική υποχρέωση γι’ αυτές ή να έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτα−
νικής πράξης διορισμού τους.

Γι’ αυτόν το λόγο υποχρεούνται να καταθέσουν, πριν 
το διορισμό τους, πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου. Με υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψη−

φιότητας 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 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.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύ−
νεστε στα τηλέφωνα 22410 − 99110.

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.

  Μαρούσι, 16 Μαΐου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
      Αριθμ. 4455
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αι−

γαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 

87/1982. τ.Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2, 3, 4, 6 και 
Β, Γ, Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ.Α΄), του άρθρου 
1 παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/07, τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 
160/11.8.1997, τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 παρ. 1 του ν.3549/ 
2007 (ΦΕΚ 69/07, τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/99, τ. Α΄).
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος (συν. 10/18.6.2008) 
της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Περιβάλλοντος
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνω−

στικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική».

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−
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τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι 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 Ενωσης, 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 υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει ης 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.

  Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
      Αριθμ. 4457
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αι−

γαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστη−
μάτων με έμφαση στα Αγροοικοσυστήματα».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 

87/1982. τ.Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2, 3, 4, 6 και 
Β, Γ, Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ.Α΄), του άρθρου 
1 παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/07, τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 
160/11.8.1997, τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 παρ. 1 του 
ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/2007, τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/99, τ. Α΄).
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος (συν. 10/18.6.2008) 
της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Περιβάλλοντος.
Τμήμα: Περιβάλλοντος.
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνω−

στικό αντικείμενο «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικο−
συστημάτων με έμφαση στα Αγροοικοσυστήματα».

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 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 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.
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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.

  Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
      Αριθμ. 9506
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσ−

σαλίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Παραγωγικών 
Ζώων».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επι−
στημών Υγείας του Πανεπισιημίου Θεσσαλίας στη με υπ’ 
αριθμ. 14/1.7.2008 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθρ. 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. 4 ν. 1268/1982, του αρθρ. 
28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθρ. 1 παρ. 3 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 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Παρα−
γωγικών Ζώων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην 
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να 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 σης 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 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 προσκομί−
σουν 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).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 10 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ

F
      Αριθμ. 9505
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσ−

σαλίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Φυσιοπαθολογία της Αναπα−
ραγωγής των Μηρυκαστικών».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επι−
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη με 
υπ’ αριθμ. 14/1.7.2008 συνεδρίαση της αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 6 περ. Α΄ ν. 2083/1992 
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όπως αυτό ισχύει με το αρθρ. 23 ν. 3549/2007 και αρθρ. 
21 του ίδιου νόμου, του αρθρ. 14 παρ. 4 ν. 1268/1982, 
του αρθρ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθρ. 1 παρ. 3 
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 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιοπαθολογία 
της Αναπαραγωγής των Μηρυκαστικών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην 
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να 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 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 προσκομί−
σουν 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).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 10 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ

F
      Αριθμ. 10137
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πα−

τρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με 
ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστι−
κό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1268/ 

1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 3 του ν. 2517/ 

1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/2002, όπως 

αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 3549/2007, καθώς και 
του άρθρου 21 του ιδίου νόμου.

4. Το υπ’ αριθμ. 1359/27.5.2008 έγγραφο του Τμήματος 
Ιατρικής.

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 516/19.5.2008 συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής: Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Μία (1) θέση ΔΕΠ του Χειρουργικού Τομέα στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική 
δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολα−
ρυγγολογία».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν την υποψηφιότητα τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος Ιατρικής (Πανεπιστημιούπολη Πατρών 265 04 
Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα 
εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού δι−
πλώματος και λοιπούς τίτλους. Αν οι τίτλοι έχουν χο−
ρηγηθεί από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, θα πρέπει 
να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Τις επιστημονικές τους εργασίες σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

3. Βιογραφικό σημείωμα μετά αναλυτικού υπομνήμα−
τος που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και τη 
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δράση τους καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστημο−
νικών του εργασιών, σε πενήντα (50) αντίτυπα.

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

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο 
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλε−
ται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με 
ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγω−
γής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατο−
λογικού γραφείου 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.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, 
δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις τους 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 προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 5 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

F
      Αριθμ. 12033
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πα−

τρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνω−
στικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για 
Μηχανικούς με έμφαση στις Εφαρμογές των Διαφο−
ρικών Εξισώσεων και τη μη Γραμμική Δυναμική».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/ 

1982.

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως 
αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 3549/2007, καθώς και 
του άρθρου 21 του ιδίου νόμου.

4. Το υπ’ αριθμ. 263/18.6.2008 έγγραφο του Γενικού 
Τμήματος.

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/30.5.2008 συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Γενικό Tμήμα

Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθημα−
τικών και Μηχανικής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθημα−
τικά για Μηχανικούς με έμφαση στις Εφαρμογές των 
Διαφορικών Εξισώσεων και τη μη Γραμμική Δυναμική».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν την υποψηφιότητα τους στη Γραμματεία του 
Γενικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Πατρών 265 04 
Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα 
εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Βιογραφικό σημείωμα σε είκοσι τρία (23) αντίγραφα 
και Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυ−
πα επιστημονικά δημοσιεύματα με ευρεία ανάλυση των 
επιστημονικών εργασιών σε είκοσι τρία (23) αντίγραφα. 
Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (εργασίες) 
θα υποβληθούν σε πέντε (5) τουλάχιστον αντίγραφα.

2. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων. Αν οι τίτλοι 
έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (ένα σετ 
επικυρωμένα και τρία σετ απλές φωτοτυπίες).

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

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο 
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλε−
ται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με 
ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγω−
γής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατο−
λογικού γραφείου 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.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφι−
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οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, 
δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις τους 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 προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 26 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ  
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