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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Αριθ. 14868
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. της Σχολής Αγρονόμων 

και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια & 
Παράκτια Γεωδαισία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στην από 16−06−2010 
συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 14 παρ. 5 του Ν. 1268/82, 6 και 28 παρ. 26 του
Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/21−09−1992 τ.Α΄), 1 (παρ. 1 και 4) και 4 
(παρ. 4) του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160/11−08−1997 τ.Α΄) και των 
άρθρων 21, 23 και 25 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20−03−2007
τ.Α΄) καθώς και του άρθρου 2 του Ν. 3282/04 (ΦΕΚ 
208/01−11−2004 τ.Α΄) ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τομέας «Τοπογραφίας»
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω−

στικό αντικείμενο «Θαλάσσια & Παράκτια Γεωδαισία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία της 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 υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 

και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής.

5. 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. 1599/86 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 Γ1 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 Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθ. 14872
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. της Σχολής Μηχανο−

λόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε−
χνείου με γνωστικό αντικείμενο «Υλικά Πυρηνικής 
Τεχνολογίας, μεθοδολογίες προσδιορισμού των ρα−
διοφυσικών και θερμοφυσικών χαρακτηριστικών τους 
και σχετικές δοκιμασίες ελέγχου».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου στην από 03−05−2010 συνεδρίασή 
της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας 
(1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
14 παρ. 3 του Ν. 1268/82, 6 και 28 παρ. 26 του Ν. 2083/92 
(ΦΕΚ 159/21−09−1992 τ.Α΄), 1 (παρ. 1 & 3) και 4 (παρ. 4) 
του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160/11−08−1997 τ.Α΄) και των άρθρων 
21, 23 και 25 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20−03−2007 τ.Α΄), 
ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τομέας «Πυρηνικής Τεχνολογίας»

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Υλικά Πυρηνικής Τεχνο−
λογίας, μεθοδολογίες προσδιορισμού των ραδιοφυσικών 
και θερμοφυσικών χαρακτηριστικών τους και σχετικές 
δοκιμασίες ελέγχου».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της 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 υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής.

5. 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. 1599/86 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Γ1 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 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθ. 14846
  Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. της Σχολής Μηχανικών 

Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση 
και έλεγχος έργων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης 
ορυκτών πρώτων υλών».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλ−
λουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στην από 05−07−2010 
συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 14 παρ. 3 του Ν. 1268/82, 6 και 28 παρ. 26 του
Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/21−09−1992 τ.Α΄), 1 (παρ. 1 & 3) και 4 
(παρ. 4) του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160/11−08−1997 τ.Α΄) και των 
άρθρων 21, 23 και 25 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20−03−2007
τ.Α΄), ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Τομέας «Μεταλλευτικής»
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και έλεγχος 
έργων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ορυκτών πρώ−
των υλών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της 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 υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3885

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.

• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής.

5. 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. 1599/86 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 Γ1 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 Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθ. 14870
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. της Σχολής Μηχανο−

λόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε−
χνείου με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη, σχεδιοκα−
τασκευή και μετρολογία συστημάτων και διατάξεων 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών για τη βιομηχανία και το 
περιβάλλον, συνακόλουθοι δοσιμετρικοί υπολογισμοί. 
Μέθοδοι προσδιορισμού ραδιενεργών ιχνοστοιχείων, 
συνεπαγόμενες ραδιοβιολογικές επιπτώσεις. Σχετι−
κές απεικονίσεις σε οικοσυστήματα».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου στην από 03−05−2010 συνεδρίασή 
της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας 
(1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

14 παρ. 4 του Ν. 1268/82, 6 και 28 παρ. 26 του Ν. 2083/92 
(ΦΕΚ 159/21−09−1992 τ.Α΄), 1 (παρ. 1 & 4) και 4 (παρ. 4) 
του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160/11−08−1997 τ.Α΄)και των άρθρων 
21, 23 και 25 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20−03−2007 τ.Α΄), 
ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τομέας «Πυρηνικής Τεχνολογίας»

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη, σχεδιοκα−
τασκευή και μετρολογία συστημάτων και διατάξεων 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών για τη βιομηχανία και το 
περιβάλλον, συνακόλουθοι δοσιμετρικοί υπολογισμοί. 
Μέθοδοι προσδιορισμού ραδιενεργών ιχνοστοιχείων, 
συνεπαγόμενες ράδιο βιολογικές επιπτώσεις. Σχετικές 
απεικονίσεις σε οικοσυστήματα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της 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 υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής.

5. 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. 1599/86 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−
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ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 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 Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθ. 4226
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινω−

νιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε−
νο «Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, της Ανα−
ψυχής, του Αθλητισμού και της Νεότητας».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου στη συνεδρίασή της 06.10.2010 απο−
φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 
6 περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 
23 Ν. 3549/07 και άρθ. 21 του ίδιου νόμου, του άρθ. 14 
παρ. 4 του Ν. 1268/1982, του άρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, 
του άρθ. 1 παρ. 3 και άρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του 
Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του 
Ελεύθερου Χρόνου, της Αναψυχής, του Αθλητισμού και 
της Νεότητας».

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 υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 

που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

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

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 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, 16 Ιουνίου 2011

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ

F

 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθ. Α999
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθ−
μίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Ανατομία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής, του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης στην συνεδρίαση της αριθ. 1/5^ 
Οκτωβρίου 2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με:

τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄ του ν.2083/92 όπως 
αυτό ισχύει με το αρθ.23 ν.3549/07και άρθ. 21 του ίδιου 
νόμου, του άρθ. 14 παρ.3 ν.1268/82, του αρθ.28 παρ.26 ν. 
2083/92 του άρθ. 1 (παρ.2 και 3) και άρθ. 4 παρ. 3 του 
ν.2517/97, και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ − ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ−

ΚΟΣ
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία»: Καλούνται 
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οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του 
Τμήματος, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα 
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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 υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. 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. 1599/86 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 Γ1 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 ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

    Αριθ. Α998
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθ−
μίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Ορθοπαιδική».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης στην συνεδρίαση της αριθ. 1/5πς 
Οκτωβρίου 2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με:

τις διατάξεις του άρθ. 6 περ.Α΄ του ν.2083/92 όπως 
αυτό ισχύει με το αρθ.23 ν.3549/07και άρθ. 21 του ίδιου 
νόμου, του άρθ. 14 παρ. 3 ν.1268/82, του άρθ. 28 παρ. 26 
ν. 2083/92 του άρθ. 1 (παρ.2 και 3) και άρθ. 4 παρ. 3 του 
ν. 2517/97, και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙ−
ΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ −Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Ορθοπαιδική»:

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 υποβάλλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. 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. 1599/86 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 
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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 Γ1 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 ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

F
    Αριθ. Α1000
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθ−
μίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθο−
λογική Ανατομία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ, του Τμήματος Ιατρικής, του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίασή της αριθ. 1/5ης 
Οκτωβρίου 2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με:

1. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.5 του Ν.1268/82, 
του άρθρου 8 περ. Α του Ν,2083/32 όπως αυτό ισχύει 
με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και το άρθρο 21 του 
ίδιου νόμου, του άρθρου 28 παρ. 28 του Ν. 2083/92, των 
άρθρων 1 (παρ. 3 και 4) και 4 (παρ. 3) του Ν.2517/1997. του 
άρθ. 2 του Ν. 3282/04 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

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

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ−ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με 

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

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 υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 

και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγιο διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής,

5. 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. 1599/86 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 Γ1 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 ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

F
    Αριθ. Α1230
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμί−
δα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Φυσική Ιατρική Απεικόνιση−Τηλεϊατρική».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής, του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίασή της αριθ. 1/51? 
Οκτωβρίου 2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με:

τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1268/82, 
του άρθρου 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως αυτό ισχύει 
με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 καί το άρθρο 21 του 
ίδιου νόμου, του άρθρου 28 παρ. 26 του Ν. 2083/92, των 
άρθρων 1 (παρ. 3 και 4) και 4 (παρ.3) του Ν. 2517/1997 
και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ Μορφολογικός − Κλινικοεργαστηριακός
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ιατρική 
Απεικόνιση−Τηλεϊατρική».

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 υποβάλλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη

Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση 
όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της ει−
σηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που 
συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής.

5. 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. 1599/86 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 Γ1 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 ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

F
    Αριθ. Α1257
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστή−

μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική 
Αγωγή με έμφαση στους Ελληνικούς Παραδοσια−
κούς Χορούς».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης στην συνεδρίαση της αριθ. 152/5 Οκτωβρίου 2010 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) 
θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με:

1. τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄ του ν.2083/92 όπως 
αυτό ισχύει με το άρθ. 23 ν.3549/07 και άρθ. 21 του ίδιου 
νόμου, του άρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/82, του άρθ. 28 παρ. 26 
ν. 2083/92 του άρθ. 1 (παρ.2 και 3) και άρθ. 4 παρ. 3 του 
ν.2517/97, και του Π.Δ. 134/99

2. το αριθ. 205/19.10.2010(Α1257/20.10.2010) έγγραφο του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ−

ΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥ−

ΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμ−
φαση στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς»:

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 υποβάλλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.
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5. 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. 1599/86 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 Γ1 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.

  Κομοτηνή, 12 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ  
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