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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Αριθμ. 0910018272
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Προπονησιολογία της Ενόργανης Γυμναστικής».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρία−
ση της 03.02.2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 6 περ. Α΄ ν. 2083/92, όπως αυτό ισχύει με το 
αρθ. 23 ν. 3549/07 και του αρθ. 21 του ν. 3549/07, του 
αρθ. 14 παρ. 4 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, 
του αρθ. 1 παρ. 4 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97 και του 
Π.Δ.134/99, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία 
της Ενόργανης Γυμναστικής».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά 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 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 τελικής πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 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 μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ. 1340
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο του ετήσιου προ−

γραμματισμού 2004−05 του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης».

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρί−
αση της 4/11/2009 αποφάσισε την προκήρυξη για την 

2067



2068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθ. 6 περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύ−
ει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, 
του αρθ. 14 παρ. 2 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 
Ν. 2083/92, του αρθ. 1 και αρθ. 4 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 
134/99, ως εξής:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με 

γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Μετανάστευ−
σης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 9 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Αριθμ. 1318
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή 
Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Μουσείο, Επικοι−
νωνία και Εκπαίδευση».

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνε−
δρίαση της 7/10/09 αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθ. 6 περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με 
το άρθ. 23 Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του 
αρθ. 14 παρ. 2 και 3 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 
26 Ν. 2083/92, του αρθ. 1 και αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και 
του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

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

θηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Μουσείο, 
Επικοινωνία και Εκπαίδευση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά 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. 
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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 μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 8 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Αριθμ. 1317
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Πανεπιστημί−
ου Αιγαίου στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό 
αντικείμενο «Διαδραστικά Πολυμέσα».

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρί−
αση της 7/10/2009 αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθ. 6 περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύ−
ει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, 
του αρθ. 14 παρ. 2 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 
Ν. 2083/92, του αρθ. 1 και αρθ. 4 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 
134/99, ως εξής:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνω−

στικό αντικείμενο «Διαδραστικά Πολυμέσα».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά 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 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 Ένοίσης, 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 μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 8 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Αριθμ. 1339
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο του ετήσιου προ−

γραμματισμού 2004−05 του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία της Δύ−
σης την Πρώιμη Νεότερη Περίοδο».

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρί−
αση της 4/11/2009 αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθ. 6 περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με 
το άρθ. 23 Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του 
αρθ. 14 παρ. 2 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 
Ν.2083/92, του αρθ. 1 και αρθ. 4 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 
134/99, ως εξής:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνω−

στικό αντικείμενο «Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία 
της Δύσης την Πρώιμη Νεότερη Περίοδο».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά 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. 
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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 με 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 μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μυτιλήνη, 9 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

Ö

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Αριθμ. 2935
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπο−

νίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλ−
λοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμί−
δα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία 
με έμφαση την Ανάλυση και τον προσδιορισμό των 
Οργανικών Ουσιών».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγω−
γής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονι−
κών Επιστημών του Πανεπισιημίου Θεσσαλίας στη με αρ. 
9/11−02−2010 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρ.6 περ. Α΄ ν.2083/1992 όπως αυτό 
ισχύει με το αρθρ. 23 ν. 3549/2007 και αρθρ. 21 του 
ίδιου νόμου, του αρθρ. 14 παρ. 5 ν. 1268/1982, του αρθρ. 

28 παρ. 26 ν.2083/1992, του αρθρ. 1 παρ. 4 και αρθρ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/1997, του αρθρ. 2 ν. 3282/2004 και του Π.Δ. 
134/1999, ως εξής:

1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Χημεία με έμφαση την Ανάλυση 
και τον προσδιορισμό των Οργανικών Ουσιών».

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

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

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.

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

− Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζη−
τηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου 
για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπο−
βάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου κατέχει ο υποψήφιος.

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

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

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους.

Οι Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
τους, ή που αδυνατούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής δια−
δικασίας εκλογής, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/86 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 
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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 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

F
    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 37273
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτό−

νων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνω−
στικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός». 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 4/1−12−2009, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) 
θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 
παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του ν. 1268/82 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του 
ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, των 
άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 του 
ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

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

κής Τεχνολογίας (ΓΣ του Ε΄ Τομέα, αριθμ. 1/3−11−09).
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός». Το εν λόγω 
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 
123/84, όπως αυτό ισχύει.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής την υποψηφιότητά 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 βαθμί−
δες 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 ανα−
γράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 
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 αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής δια−
δικασίας 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 Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ5113).

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

-
      Αριθμ. 38054
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Εικαστι−

κών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών 
Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Ζωγραφική». 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της 
αριθμός 12/8−2−2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/92, του άρθρου 14 του 
Ν. 1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 
26 του Ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2517/97, 



2072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 
του Ν. 3549/07, του Π.Δ. 134/99 και του Π.Δ. 123/84, όπως 
παρατάθηκε η ισχύς του με το ΠΔ 119/2005, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
− Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 

Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμέ−
νων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την υποψηφιότητά 
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο−
λογητικά.

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 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 Εικαστικών και Εφαρμο−
σμένων Τεχνών.

4. Καλλιτεχνικό έργο.
5. 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 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 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 δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ5113).

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 8 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 

-
     Αριθμ. 38422
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πα−

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη βαθμίδα του επίκου−
ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική 
−Παιδιατρική Πνευμονολογία».

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 
8/2.2.10, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
(1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του 
ν.1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 
26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, 
των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 
23 του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟY (ΓΣ Τομέα 3/18.12.2009)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγη−

τή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική−Παιδιατρική 
Πνευμονολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής την υποψηφιότητά 
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο−
λογητικά.

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 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 την Ιατρική Σχολή.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
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− 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 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 Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 

F
    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Αριθμ. Α5590
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επικουρικού 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή 
με έμφαση στα Χειμερινά Αθλήματα».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης στην συνεδρίαση της 147/5.2.2010 αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως ΔΕΠ, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄ του ν. 2083/92 
όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/07 και αρθ. 21 
του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/82, του αρθ. 
28 παρ. 26 ν. 2083/92 του αρθ. 1 παρ. 2 και 3 και άρθ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/97, και του Π.Δ. 134/99 ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ (Γ.Σ. 1.2.2010)
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμ−
φαση στα Χειμερινά Αθλήματα».

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

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. 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 και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε−
κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ−
σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του 
εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το 
αντίστοιχο Τμήμα.

3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη−
μοσιεύσεων.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή 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 αυτεπάγγελτα 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 αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κομοτηνή, 11 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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