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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αριθμ. 7074
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου.

  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 τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/2007, 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 132/1999, τ. Α΄).
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών (συν. 01/23.9.2008) της Σχολής Επιστημών της 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Επιστημών της Διοίκησης
Τμήμα: Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εταιρικό Δίκαιο με 
έμφαση στο Δίκαιο των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών»

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων»

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Διοίκηση 
Μεταφορών».

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

τιον 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.
δ. 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 αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τος από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
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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, 3 Νοεμβρίου 2008

   Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-Αριθμ. 6875
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρον 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 69/2007, 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 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επι−
κοινωνίας (συν. 1/26.9.2008) της Σχολής Κοινωνικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτιστικές Βιομηχανίες 
και Νεανικές Κουλτούρες».

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

τιον 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 προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και 

το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008

   Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F

     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 7005

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 141/18.9.2008, αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982 όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του 
άρθρου 14 του ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του 
ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/1997, των άρθρων 
21 και 23 του ν. 3549/2007 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟ−

ΠΑΣ (ΓΣ 134/15.9.2008)
−Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμ−

ματεία του Τμήματος Ψυχολογίας την υποψηφιότητα 
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
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από την ημερομηνία 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 επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και 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 όπως 
αυτά ορίζονται από το Τμήμα Ψυχολογίας.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

−Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής 
ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία 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 αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− 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.

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 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 δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών (ειδ.Φορέα 23−
200 ΚΑΕ 5113). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2008

   Ο Πρύτανης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

Aριθμ. 9223

    Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής, της Σχολής Νομικών, 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτε−

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση 
της υπ’ αριθμ. 285/12.2.2008, αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982 όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992, 
του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992 και το άρ−
θρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του 
ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 και 
του π.δ. 134/1999 ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟ−
ΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ−
ΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(Γ.Σ. Τομέα 185/19.11.2007)

−Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Οικονομικό 
Δίκαιο». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν 
στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής την υποψηφι−
ότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης 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 επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα, σε τριάντα πέντε (35) αντίγραφα, 

για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα καθώς και τριάντα πέντε (35) αντίτυπα τους.

4. Πιστοποιητικό Υγείας .και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

−Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής 
ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία 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 αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− 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.

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 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.
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Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2008

   Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

-
Aριθμ. 3671

       Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της υπ’ αρίθμ. 9/8.7.2008, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέ−
σης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 
1 του ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 
παρ. 7 του ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του 
ν. 2083/ 1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/1997, των 
άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 
του ν. 3549/2007 και του π.δ. 134/1999, ως εξής: 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτε−

κτονικής Τεχνολογίας (ΓΣ του Ε’ Τομέα, υπ’ αριθμ. 
15/24.6.2008).

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και 
Σχεδιασμός Ειδικών Κτιρίων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής 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 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 επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα 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 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγρά−
φεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής 
ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία 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 αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− 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 δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200ΚΑΕ5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2008

 Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

-
     Αριθμ. 6622

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 9/9.6.2008, απο−
φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 
του ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 
παρ. 7 του ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του 
ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/1997, των 
άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 
του ν. 3549/2007 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙ−

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Γ.Σ. Τομέα 7/15.5.2008) 
−Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρισμός − Μαγνη−
τισμός, Μη Γραμμικά Κυκλώματα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
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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 επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα σε πενήντα (50) αντίγραφα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε πενήντα (50) 
αντίγραφα και από πέντε (5) αντίτυπα των επιστημονι−
κών τους εργασιών.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

−Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής 
ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία 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 αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− 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.

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 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 δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Aριθμ. 3004
Π    λήρωση μιας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι−

κού (ΔΕΠ) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) θέση 
ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής, σύμφωνα με την από−
φαση της υπ’ αριθμ. 222Α/3.10.2008 συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Πληροφορικής και τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 όπως τρο−
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, του 
άρθρου 1 του ν. 2517/1997 και του άρθρου 21, 23 και 25 
§ 4 του ν. 3549/2007, ως εξής:

Μια (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Λειτουργικά Συστήματα».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν στη Γραμμα−
τεία του Τμήματος Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη 
Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα) με αίτηση την υποψηφιότητα 
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Επίσης θα συνυποβάλλουν:
1. Αντίγραφα (ή επικυρωμένο 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.ΤΑ.Π.) ή τέως ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α..

2. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα, σε δεκαεπτά (17) αντίτυπα.

3. Αντίτυπα επιστημονικών εργασιών σε πέντε (5) πλή−
ρεις σειρές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

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

5. 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. 6. 
Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (ανα−
ζητείται 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 στρατολο−
γικού 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 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.

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 22 Οκτωβρίου 2008

   Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

F

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 910

Πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 και τις λοιπές διατάξεις 

του ν. 1268/1982 «Για την δομή και λειτουργία των Ανω−
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» σε συνδυασμό με το 
άρθρο 3 και 2 του ν. 1674/1986 καθώς και τις λοιπές δι−
ατάξεις των ν. 1351/1983, 1404/1983,1566/1985,2083/1992.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 52/1983 (ΦΕΚ 27 τ.Α. 1.3.83) «Διάρ−
θρωση του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Τμήματα και Τομείς, 
διαδικασίες πληρώσεως Διδακτικού Ερευνητικού Προσω−
πικού και προϋποθέσεις για αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πολυτεχνείου Κρήτης με εκλεγμένα όργανα διοίκησης».

3. Την υπ’ αριθμ. 4/9.10.2008 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Γενικού Τμήματος.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3ε του ν. 2517/ 1997.
5. Και έχοντας υπόψη την ύπαρξη σχετικών πιστώσε−

ων, προκηρύσσει:
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ 
Τομέας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: 
«Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης». 
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να 

καταλάβουν την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέ−
σουν στα γραφεία του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πλατεία 
Αγ. Τίτου, Χανιά 73 132) μέσα σε δύο (2) μήνες από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ−

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

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

4. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

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

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

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρα−
τιωτικές του υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α’ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, 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 δε μπο−
ρεί 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.

Χανιά, 30 Οκτωβρίου 2008

   Ο Πρύτανης
ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ

F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριθμ. 1309/40

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Στο τμήμα μάρκε−
ντινγκ και διοίκησης λειτουργιών.

   Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μάρ−
κετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στη 
συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 1/17.9.2008 και η Σύγκλητος 
Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οι−
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στην υπ’ αριθμ. 
2/8.10.2008 συνεδρίαση της αποφάσισαν την προκήρυξη 
μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντι−
κείμενο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ», 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 1, 
παρ. 1β και παρ. 7 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ Α’ 138) «Ρυθμί−
σεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», των 
άρθρων 14 του ν. 1268/1982, 6 του ν. 2083/1992, όπως 
ισχύει μετά την αντικατάσταση και τροποποίηση του 
από τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του ν. 3549/2007, των 
άρθρων 1 και 4 του ν. 2517/1997, καθώς και τις υπ’ αριθμ. 
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38913/Β1/24.5.2007 (ΦΕΚ Β΄ 608) και αριθμ. 138390/Β1/ 
3.12.2007 (ΦΕΚ Β’ 2360) αποφάσεις του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στη 
Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατία 156, 540 06 Θεσσα−
λονίκη, τηλ.: 2310 891202, 2310 891234) μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο της 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και 

πιστοποιητικά ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν 
στο εξωτερικό, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επι−
στημονική δράση του υποψηφίου, σε τριάντα πέντε (25) 
αντίτυπα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, σε τριάντα πέντε 
(25) αντίτυπα.

5. Επιστημονικές εργασίες, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 

της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 

Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και 
ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπα−
ϊκής 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 πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δε−
σμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 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 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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί−
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει−
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας ή να προσέλθουν σε προφορικές και γραπτές 
εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 
από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, για την πιστοποίηση της 
ελληνομάθειάς τους.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέας 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήμα−
τος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Τεχνολογίας στα τηλέ−
φωνα 2310 891202 και 2310 891234 κατά τις ώρες 7.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 2008

   Ο Πρύτανης
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

-Αριθμ. 1308/40

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Στο τμήμα μάρκε−
ντινγκ και διοίκησης λειτουργιών.

       Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μάρ−
κετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στη 
συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 1/17.9.2008 και η Σύγκλητος Ει−
δικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομι−
κών και Κοινωνικών Επιστημών στην υπ’ αριθμ. 2/ 8.10.2008 
συνεδρίαση της αποφάσισαν την προκήρυξη μίας (1) θέσης 
Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο 
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1β 
και παρ. 7 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ Α’ 138) «Ρυθμίσεις θε−
μάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», των άρθρων 
14 του ν. 1268/1982, 6 του ν. 2083/1992, όπως ισχύει μετά 
την αντικατάσταση και τροποποίηση του από τα άρθρα 
21, 23, 24 και 25 του ν. 3549/2007, των άρθρων 1 και 4 
του ν. 2517/1997, καθώς και τις αριθμ. 38913/Β1/24.5.2007 
(ΦΕΚ Β’ 608) και υπ’ αριθμ. 138390/Β1/ 3.12.2007 (ΦΕΚ Β’ 
2360) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στη 
Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατία 156, 540 06 Θεσσα−
λονίκη, τηλ.: 2310 891202, 2310 891234) μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο της 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και 

πιστοποιητικά ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν 
στο εξωτερικό, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επι−
στημονική δράση του υποψηφίου, σε τριάντα πέντε (25) 
αντίτυπα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, σε τριάντα πέντε 
(25) αντίτυπα.

5. Επιστημονικές εργασίες, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 

της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 

Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και 
ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπα−
ϊκής 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 
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Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

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 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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί−
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει−
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας ή να προσέλθουν σε προφορικές και γραπτές 
εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 
από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, για την πιστοποίηση της 
ελληνομάθειάς τους.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέας 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήμα−
τος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Τεχνολογίας στα τηλέ−
φωνα 2310 891202 και 2310 891234 κατά τις ώρες 7.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 2008

 Ο Πρύτανης
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

-Αριθμ. 1327/63

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Στο τμήμα οργάνω−
σης και διοίκησης επιχειρήσεων

       Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήμα−
τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 1/18.9.2008 
αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη 
βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντι−
κείμενο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»,

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 14 του 
ν. 1268/1982, 6 του ν. 2083/1992, όπως ισχύει μετά την αντι−
κατάσταση και τροποποίηση του από τα άρθρα 21, 23, 24 
και 25 του ν. 3549/2007, των άρθρων 1 και 4 του ν. 2517/1997, 
καθώς και τις υπ’ αριθμ. 38913/Β1/24.5.2007 (ΦΕΚ Β’ 608) και 
υπ’ αριθμ. 138390/Β1/3.12.2007 (ΦΕΚ Β’ 2360) αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στη 
Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατία 156, 540 06 Θεσσα−
λονίκη, τηλ.: 2310 891214) μέσα σε αποκλειστική προθε−
σμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο της δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και 

πιστοποιητικά ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν 
στο εξωτερικό, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επι−
στημονική δράση του υποψηφίου, σε τριάντα πέντε (35) 
αντίτυπα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, σε τριάντα πέντε 
(35) αντίτυπα.

5. Επιστημονικές εργασίες, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 

της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 

Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και 
ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπα−
ϊκής 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 πράξης διορισμού.

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 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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί−
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει−
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας ή να προσέλθουν σε προφορικές και γραπτές 
εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 
από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, για την πιστοποίηση της 
ελληνομάθειάς τους.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέας 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο−
ρούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ορ−
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα τηλέφωνα 2310 
891214 και 2310 891212 κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 2008

 Ο Πρύτανης
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ  
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