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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 641
17 Αυγούστου 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Φ.121.1/13/43787γ/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήμα−
τος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του
άρθρου 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν.2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ−
θρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994) και των άρθρων 4 και 10
του ν. 2552/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/ Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β. 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/86129(20)/29.8.2006 υπουργική
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ
ακαδημαϊκού έτους 2006−2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμή−
ματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
(συν.45/6.2.2007) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο−
νίας
5. Το υπ’ αριθμ. 2794−25.4.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε :
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέ−
λους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως
εξής :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα : Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Δυναμική και
Κινηματική Συμπεριφορά Μηχανών και Μηχανισμών».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα

μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να 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 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
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθμ. Φ.121.1/17/43784/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παιδα−
γωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του
άρθρου 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν.2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ−
θρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994) και των άρθρων 4 και 10
του ν. 2552/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/ Β2/ 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ
1089 τ.Β. 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ.
2).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/86129(20)/29.8.2006 υπουργική
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ
ακαδημαϊκού έτους 2006−2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παιδα−
γωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (συν. 166/18.4.2007) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
5. Το υπ’ αριθμ. 3234−25.4.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε :
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέ−
λους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε Π.) ως
εξής :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή : Παιδαγωγική Φλώρινας
Τμήμα : Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με
γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική με έμφαση στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να 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
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ( Ειδ. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθμ. Φ. 121.1/16/43782/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παιδα−
γωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του
άρθρου 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν.2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ−
θρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994) και των άρθρων 4 και 10
του ν. 2552/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/ Β2/ 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ
1089 τ.Β. 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ.
2).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/86129(20)/29.8.2006 υπουργική
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ
ακαδημαϊκού έτους 2006−2007.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παιδα−
γωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (συν. 166/18.4.2007) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
5. Το υπ’ αριθμ. 3233−25.4.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε :
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέ−
λους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως
εξής :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή : Παιδαγωγική Φλώρινας
Τμήμα : Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με
γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνική Λογοτεχνία με έμφαση
στην Παιδική Λογοτεχνία».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται vα κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 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
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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 προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθμ. Φ.121.1/5/38604α/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήμα−
τος της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και
το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν.2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/ Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β. 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/104530(16)/27.9.2004 Υπουρ−
γική Απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών
ΔΕΠ ακαδημαϊκού έτους 2004−2005.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδι−
ασμού (συν. 6 /16.3.2007) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5. Το υπ’ αριθμ. 1545−22.3.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε :
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τμήμα: Της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης»
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας
τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά
δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ΰψος 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.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθμ. Φ.121.1/157/8940/B2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσι−
κής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και
το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν.2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β. 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Φυσικής (συν 6 /18.12.2006) του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης.
4. Το υπ’ αριθμ. 32761/23.1.2007 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε :

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή : Θετικών Επιστημών
Τμήμα : Φυσικής
Τομέας : Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή ή Λέκτορα με ιδιαίτερη επιστημονική
δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη
λεπτών υμενίων και επί τόπου χαρακτηρισμός».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να 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 αποδεικνύεται
η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
γλώσσας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
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.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθμ. Φ.121.1/159/8948/B2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής,
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και
το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν.2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β. 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής
Σχολής (συν 15Α /14.12.2006) του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης.
4. Το υπ’ αριθμ. 31955 / 23.1.2007 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε :
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή : Ιατρική
Τομέας : Νευροεπιστημών
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με
ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό
αντικείμενο «Κλινική Νευροφυσιολογία».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των τπυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέ−
στησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
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ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να 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
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ( Ειδ. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθμ. Φ.121.1/161/8960/B2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσι−
κής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και
το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν.2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β. 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Φυσικής (συν 5 / 20.11.2006) του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης.
4. Το υπ’ αριθμ. 32760 / 23.1.2007 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε :
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή : Θετικών Επιστημών
Τμήμα : Φυσικής
Τομέας : Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών
Σωματιδίων
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με ιδιαίτερη
επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο
«Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέ−
στησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας
τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετι−
κά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής
πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό 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. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθμ. Φ.121.1/163/8964/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστο−
ρίας και Αρχαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσ/νίκης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και
το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν.2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β. 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα−
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συν 261 /14.12.2006) του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4. Το υπ’ αριθμ. 32332 / 23.1.2007 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε :
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή : Φιλοσοφική
Τμήμα : Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας : Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Μεσαιωνικής
& Βυζαντινής Ιστορίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−
στικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέ−
στησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους,
δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαι−
ολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο
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
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ( Ειδ. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθμ. Φ.121.1/19/9835/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστη−
μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και
το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν.2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β. 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευ−
τικού Σχεδιασμού (συν 4η / 18.1.2007) του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
4. Το υπ’ αριθμ. 438 − 24.1.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε :
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τμήμα : Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
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− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Παιδικό Βιβλίο
: Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Θεωρήσεις».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να 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.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Αριθμ. Φ.121.1/13/21617α/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του
άρθρου 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν.2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ−
θρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994) και των άρθρων 4 και 10
του ν. 2552/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/ Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β. 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/86129(7)/29.8.2006 Υπουργική
Απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ
ακαδημαϊκού έτους 2006−2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα−
τος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (συν. 12 /
5.2.2007) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
5. Το υπ’ αριθμ. 20070938−21.2.2007 έγγραφο του Πα−
νεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε :
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέ−
λους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως
εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα : Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Εξόρυξη
Δεδομένων».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να 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. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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