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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Αριθμ. 5703/1673
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 16.10.2008, αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α’ ν. 2083/1992 όπως 
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του 
ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 
παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ (Γ.Σ. 29.9.2008)
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Αιματο−
λογία−Ανοσοαιματολογία».

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

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

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

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
    Αριθμ. 5548/1741
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Παν/μίου Αθηνών στην 2η συνεδρίαση της 30.10.2008, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) 
κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 
6 περ Α’ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23
ν. 3549/2007 και των αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου 
νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 και 3 ν. 1268/1982, του αρθ. 
28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:
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ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Γ.Σ. 11.9.2008)
−Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Βυ−
ζαντινή Ιστορία: 11ος − 15ος αιώνας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας την 
υποψηφιότητα 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 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 αυτε−
παγγέλτως 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 υποψήφι−
ος.

− 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 
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.

  Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

    Αριθμ 5939/1742
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 10.11.2008, αποφάσισε την προκήρυ−
ξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α’ ν. 2083/1992 όπως αυτό 
ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των αρθ. 21 και 25 
παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 5 ν. 1268/1982, 
του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙ−
ΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (Γ.Σ. 1.10.2008)

−Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών 
Σωματιδίων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα 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 
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 μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
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Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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.

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
    Αριθμ. 5941/1744
  Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Αθη−
νών στην συνεδρίαση της 10.11.2008, αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α’ ν. 2083/1992 
όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των 
αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 
2 και 3 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, 
του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του 
π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗΣ (Γ.Σ. 5.6.2008).

−Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Θε−
ωρητική Αστροφυσική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα 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 
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 μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
    Αριθμ. 5679/1667
  Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 
12.11.2008, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 6 περ Α’ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το 
αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του 
ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 και 3 ν. 1268/1982, του 
αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Γ.Σ. 31.10.2008)
−Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα 

ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Επιστημολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα 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 
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 πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού 

σώματος και τα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα 

μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
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 
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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 μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F

      ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Αριθμ. 35055
  Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διδακτικού Ερευνη−

τικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 
(συνεδρίαση 16.10.2008) αποφάσισε την προκήρυξη για 
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλη−
ρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαφορικές 
Εξισώσεις» στον Τομέα Μαθηματικών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1268/1982, του 
άρθρου 6 του ν. 2083/1992, του άρθρου 1 (παρ. 1 και 4) 
και 4 (παρ. 4) του ν. 2517/1997 και των άρθρων 21, 23 και 
25 του ν. 3549/2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Σχολής την υποψηφιότητα τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης από το Α.Ε.Ι. 
στον ημερήσιο Τύπο, της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στο ΦΕΚ.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίου και τίτλων σπουδών σε τέσσερα 

(4) αντίτυπα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα).
Για όσους τίτλους προέρχονται από Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας τίτλων 

σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) καθώς 
και επίσημη μετάφραση τους.

3. Τα Επιστημονικά Δημοσιεύματα τους σε τέσσερα 
(4) αντίτυπα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. Το Βιογραφικό 
Σημείωμα και το αναλυτικό Υπόμνημα δημοσιευμάτων 
τους θα υποβληθούν 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 αυτό 
ορίζεται από τη Σχολή (35 αντίτυπα), τα οποία θα 
περιέχουν τα σχετικά με τις σπουδές και τη δράση 
τους, καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών 
τους εργασιών.

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του Δήμου 
ή της Κοινότητας, στο οποίο να φαίνεται η πλήρης 
ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος και ο χρόνος 
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για 
πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. Πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του Κράτους την Ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Δικαστικής Χρή−
σης.

7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α’.
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, θα 
δηλώσουν ότι θα έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
τους αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπλη−
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην 
υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης 
της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

8. Πιστοποιητικό Υγείας της Πρωτοβάθμιας Υγειονο−
μικής Επιτροπής να κατατεθεί από τους υποψηφίους 
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της 
σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Για τα δικαιολογητικά 5, 6 και 7 θα γίνει αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση από την Υπηρεσία.

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 παραπάνω δικαιολογητικών 
και το πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνι−
κού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 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 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.

  Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 
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     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Αριθμ. 22403
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Παν/μίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ 
3/6.11.2008 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
(1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του ν. 
1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 
26 του ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/1997, 
των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 
23 του ν. 3549/2007 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΣ 221/15.10.2008)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

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

Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής την υποψηφιότητα 
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 
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 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 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 στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 

υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 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 γνώ−
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε 
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.

Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου 2008  

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

-
    Αριθμ. 21715

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση 
της υπ’ αριθμ. 124/3.11.2008, αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982 όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992, 
του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992 και το άρθρο 
4 παρ. 3 του ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του ν. 
2517/1997, των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 και 
του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2/3.11.2008)
−Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία ελληνική φιλολογία με 
έμφαση στη μεταφραστική θεωρία και πράξη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Φιλολογίας την υποψηφιότητα 
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 υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

2. Τα έργα των υποψηφίων σε δεκαοκτώ (18) αντί−
τυπα.

3. Βιογραφικό σημείωμα − Αναλυτικό υπόμνημα σε 
ογδόντα (80) αντίτυπα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα 
επιστημονικά δημοσιεύματα.
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4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

−Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγρά−
φεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελλη−
νικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

−Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 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 Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου 2008

O Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 14736
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτό−

νων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 
υπ’ αριθμ. 1/15.10.2008 συνεδρίαση της, αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρ.6 περ. Α’ ν. 2083/1992 όπως 
αυτό ισχύει με το αρθρ. 23 ν. 3549/2007 και του αρθρ. 21 
του ίδιου νόμου, του αρθρ. 14 παρ.4 ν. 1268/1982, του αρθρ. 
28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθρ. 1 παρ. 4 και αρθρ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/1997, και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες 
με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην 
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα 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 Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, υποβάλλεται 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 διο−
ρισμού.

− 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. 1599/1986 με την οποία δεσμεύονται ότι θα προσκο−
μίσουν 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 
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) 9583

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, 19 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ 

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

  Αριθμ. 13050
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Επιστήμης Υπολογιστών (συνεδρία 27.10.2008) της Σχο−
λής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπι−
στημίου Κρήτης αποφάσισε την προκήρυξη πλήρωσης 
μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 14 παρα−
γρ. 5 του ν. 1268/1982, τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992, τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 1 και 
4 και του άρθρου 4 παραγρ. 4 του ν. 2517/1997, τις δι−
ατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007, καθώς 
και του π.δ./τος 134/1999, ως εξής:

Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής
− Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο «Επεξεργασία Σήματος και Τηλεπικοινω−
νίες».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1) Βιογραφικό Σημείωμα
2) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί 
από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμι−
μες θεωρήσεις και αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4) Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπάγ−
γελτα 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 αυτεπάγγελτα 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 κράτους − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 20 Νοεμβρίου 2008
Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ
F

    ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αριθμ. 21682
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή − Διαι−
τολόγια».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 1268/1982 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του 
ν. 2083/1992.

− Τις διατάξεις του άρθρου 14 ν. 1268/1982.
− Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 2517/1997
− Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του 
ν. 3549/2007.

− Τις διατάξεις των άρθρων 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/20.3.2007).

− Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε−
σης του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας − Διατροφής 
(συν. 75/13.11.2008), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διατροφή − Διαι−
τολόγια».

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. Προκει−
μένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένω−
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σης, 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

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

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

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

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει δύο (2) 
μήνες από την ημερομηνία εγγράφου της ανακοίνωσης 
στον τύπο.

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.

  Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗΣ  
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