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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)

   Με Π. Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29.5.2009 
με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

2. Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
5, 16 και 20 του ν. 2439/1996 οι παρακάτω Αξιωματικοί 
του Πολεμικού Ναυτικού:

α. Στο βαθμό του Πλοιάρχου, για κάλυψη κενής οργα−
νικής θέσης, ο Αντιπλοίαρχος Οικονομικού, Αμοργιαννι−
ώτης Ιωάννης του Μιχαήλ (ΑΜ−Ο−521), ο οποίος κρίθηκε 
από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πο−
λεμικού Ναυτικού, στις τακτικές κρίσεις έτους 2009−10, 
ως «Προακτέος κατ’ εκλογή», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
62 από 4.3.2009, απόφαση της 13ης Συνεδρίασής του, 
και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών μετά 
τον Πλοίαρχο, Οικονομικού, Πατέλη Αθανάσιο του Ευ−
αγγέλου (ΑΜ−Ο−532).

β. Στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, για κάλυψη κενής 
οργανικής θέσης, ο Πλωτάρχης Οικονομικού, Τζάφος 
Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ−Ο−623), ο οποίος κρίθηκε 
από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, 
στις τακτικές κρίσεις έτους 2009−10, ως «Προακτέος κατ’ 
εκλογή», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 88 από 30.3.2009, 
απόφαση της 2ης Συνεδρίασής του, και θέτουμε στην 
ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον Αντιπλοίαρχο, 
Οικονομικού, Κυριαζή Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ−
Ο−625).

(Aριθμ. βεβ. ΓΕΝ 45/27.5.2009)

     Με Π. Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29.5. 
2009 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

Κυρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
29 και 30 του ν. δ. 445/1974, οι πίνακες οφειλόμενων 
τακτικών κρίσεων, έτους 2008−09, Ανθυπασπιστών του 

Πολεμικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Συμβού−
λιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών− Υπαξιωματικών με το υπ’ 
αριθμ. 5 από 8.4.2009 πρακτικό του, όπως παρακάτω:

α. Πίνακας «Προακτέων» Ανθυπασπιστών Τεχνών:
(1) Παπαδόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, Ηλε−

κτροτεχνίτη, (ΑΜ−Υ−02351).
(2) Κατσιάβελου Ηλία του Γεωργίου, Ηλεκτροτεχνίτη, 

(ΑΜ−Υ−02628).
β Πίνακας «Παραμένοντα στον αυτό βαθμό» Ανθυπα−

σπιστή Τεχνών, Τσέρτου Φωτίου του Νικολάου, Ηλε−
κτροτεχνίτη, (ΑΜ−Υ−00897).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

-
Διορθώσεις Σφαλμάτων

   Σ  το Π. Διάταγμα από 22.5.2009 με θέμα «Κύρωση πι−
νάκων τακτικών κρίσεων έτους 2009−10 και προαγωγή 
Πλωταρχών Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Τεχνών 
και Ειδικής Μονιμότητας, Χειριστών Ελικοπτέρων, του 
Πολεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύθηκε περιληπτικά 
στο υπ’ αριθμ. 411 από 29.5.2009 ΦΕΚ τεύχος Γ, διορθώ−
νεται η παράγραφος «2γ. από το εσφαλμένο:

«2γ. Πλωτάρχη, Ειδικής Μονιμότητας Χειριστή Ελικο−
πτέρων, Θωμαΐδη Κωνσταντίνο του Θωμά (ΑΜ−90608), 
ο οποίος κρίθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών του 
Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ’ αριθμ. 90 από 1.4.2009, 
πρακτικό του, ως «Διατηρητέος», λόγω συμπλήρωσης 
27 χρόνων πραγματικής υπηρεσίας και 9 χρόνια στο 
βαθμό του Πλωτάρχη»,

στο ορθό:
«2γ. Πλωτάρχη, Ειδικής Μονιμότητας Χειριστή Ελικο−

πτέρων, Θωμαΐδη Κωνσταντίνο του Θωμά (ΑΜ−90608), 
ο οποίος κρίθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών του 
Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ’ αριθμ. 90 από 1.4.2009, 
πρακτικό του, ως «Διατηρητέος», λόγω συμπλήρωσης 
27 χρόνων πραγματικής υπηρεσίας και 9 χρόνια στο 
βαθμό του Πλωτάρχη της προαγωγής του λογιζόμενης 
από 12.3.2009»

 (Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού)
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  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(2)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 3459
    Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστη−

μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμε−
νο «Φιλοσοφία Παιδείας».

  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 69/2007, 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 Επιστημών της Προσχολικής Αγω−
γής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (συν. 5/8.4.2009) 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Τμήμα: Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία Παιδείας».
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 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 προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς 
και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 26 Μαΐου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
    Αριθμ. 3480
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστη−

μών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Θαλάσσια Μικροβιολογία με έμφαση στους 
Παθογόνους Οργανισμούς».

  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 69/2007, 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 Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (συν. 16/14.5.2009), αποφασίζου−
με:

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

Σχολή: Περιβάλλοντος.
Τμήμα: Επιστημών της Θάλασσας.
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Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Μικροβιολογία 
με έμφαση στους Παθογόνους Οργανισμούς».

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 Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης,υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους, την ιθαγένειατου 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 υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 26 Μαΐου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 50934     
 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Γεωπονικής Σχο−

λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της υπ’ 
αριθμ. 222/30.4.2009 αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 παρ.1 του ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθη−
κε 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
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(Γ.Σ. του Τομέα συν.αριθμ. 321/10.11.2008)
− Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγη−

τή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων και 
Διατροφή».

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής περιλαμβά−
νει τη διδασκαλία και έρευ να στο πεδίο της Επιστήμης 
της Διατροφής υπό το πρίσμα των νεότερων εξελίξεων 
και τάσεων στην Επιστήμη Τροφίμων. Ειδικότερα, το 
γνωστικό αυτό αντικείμενο εστιάζεται στην άρρηκτη 
σχέση μεταξύ της χημείας των συστατικών, της επί−
δρασης των διαφόρων διεργασιών επεξεργασίας και 
συντήρησης στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων, 
καθώς επίσης και στη σχέση μεταξύ των προαναφερ−
θέντων και της διατροφής και της υγείας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμ−
ματεία της Γεωπονικής Σχολής την υποψηφιότητα τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσί−
ευσης 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 τη Γεωπονική Σχολή.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α7θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα πρέ−
πει 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 αποκτήσεως της Ελλη−
νικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.
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Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

-
    Αριθμ. 50861
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Γεωπονικής Σχο−

λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων 
και Τροφίμων».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της υπ’ αριθμ. 
222/30.4.2009 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 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
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
(Γ.Σ. του Τομέα συν.αριθμ.261/16.3.2009).
− Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορία Αγροτικών Προϊό−
ντων και Τροφίμων».

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής περιλαμβάνει:
− Βασικές έννοιες, λειτουργίες και ιδιαιτερότητες της 

εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

− Η Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στην 
αλυσίδα προσφοράς

− Πολιτικές Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων και

− Διεθνές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τρο−
φίμων

− Εμπορία Πιστοποιημένων Αγροτικών Προϊόντων και 
τροφίμων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμ−
ματεία της Γεωπονικής Σχολής την υποψηφιότητα τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσί−
ευσης 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 τη Γεωπονική Σχολή.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα πρέ−
πει 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 αποκτήσεως της Ελλη−
νικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
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 αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής 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).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

F
    Αριθμ. 43500

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυ−
τεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης στη συνεδρίασή της υπ’ αριθμ. 28/23.3.2009, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας 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 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χη−

μικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων (αρ.συνεδρίασης 
Τομέα 3/10.3.2009).

− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγη−
τή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Χημικών 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 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 Χημικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής.

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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Μαΐου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    Αριθμ. 18491
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διαχεί−

ρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων για την πλήρωση μιας θέ−
σης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του 
Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και 
Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δια−
τήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας».

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) θέση 
ΔΕΠ στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι−
κών Πόρων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 
και Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο, σύμφωνα με την 
απόφαση της υπ’ αριθμ. 53/7.5.2009 Συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 96/1998, 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:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή με γνωστικό αντικείμενο «Διατήρηση και Διαχείριση 
της Βιοποικιλότητας».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων (Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο) την υποψη−
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φιότητά 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 δημοσι−
εύματα, σε 20 αντίγραφα (σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή σε word).

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 22 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. 8456
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας 

του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκου−
ρου Καθηγητή, του Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιο−
χημείας και Φυσικών Προϊόντων με γνωστικό αντι−
κείμενο «Οργανική Χημεία».

  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. 47950/11.5.2009 έγγραφο του Τμήματος 
Χημείας.

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/8.5.2009 συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του ανωτέρω 
Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Χημείας.
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 

του Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών 
Προϊόντων με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (Πανε−
πιστημιούπολη Πατρών 26504, Ρίο) την υποψηφιότητά 
τους 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 αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα 
εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Τους τίτλους σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα, πτυχίο 
κ.λ.π.). Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται 
από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβλη−
θεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε τέσσερα αντίγραφα, σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

3. Βιογραφικό σημείωμα σε τριάντα πέντε (35) αντί−
τυπα.

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

5. 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, υποβάλλεται 
αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά−
τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημε−
ρομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατο−
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λογικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
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 υποψηφιότητάς 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, 19 Μαΐου 2009

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

F
    Αριθμ. 8390
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής 

του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή, του Τομέα Παιδιατρικής, Μαι−
ευτικής−Γυναικολογίας με ιδιαίτερη επιστημονική 
δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδια−
τρική−Παιδοκαρδιολογία».

  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. 1657/8.5.2009 έγγραφο του Τμήματος 
Ιατρικής.

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 535/4.5.2009 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 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−

τή, του Τομέα Παιδιατρικής, Μαιευτικής−Γυναικολογίας 

με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό 
αντικείμενο «Παιδιατρική−Παιδοκαρδιολογία».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος Ιατρικής (Πανεπιστημιούπολη Πατρών 26504 
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 αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα 
εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού δι−
πλώματος και λοιπούς τίτλους. Εάν οι τίτλοι έχουν χο−
ρηγηθεί από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού θα πρέπει 
να υποβληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

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 
δράση τους, καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστημο−
νικών τους εργασιών, σε πενήντα πέντε (55) αντίτυπα, 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

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, υποβάλλεται 
αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά−
τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημε−
ρομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
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 υποψηφιότητάς 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 
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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, 18 Μαΐου 2009

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*03004631806090008*


		2009-06-22T09:45:53+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




