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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 17306/5303
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 10.4.2009, 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. 20.3.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθοφυσιολογία −
Γαστρεντερολογία».
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 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 ΚΑΕ5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Αριθμ. 17308/5302
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 10.4.2009, αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

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 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ. 18.3.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».
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 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 ΚΑΕ5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

Αριθμ. 17309/5301
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 10.4.2009, 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 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ. 18.3.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία».
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 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 ΚΑΕ5113).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Αριθμ. 15923,18289/5343
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος (συνεδρίαση 28.4.2009)
ύστερα από γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασι−
ατικών Σπουδών (συνεδρίαση 14.4.2009), αποφάσισε την
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ,
σύμφωνα υε τις διατάξεις του αρθ. 5 του π.δ. 83/2004
(ΦΕΚ 65/2.3.2004), του αρθ. 6 περ. Α΄ ν. 2083/1992 όπως
αυτό ισχύει σήμερα, του αρθ. 14 παρ. 4 του ν. 1268/1982,
του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και 4 του
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:
Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις
της Τουρκίας».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος 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,
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Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
F
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. 46588
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης στη συνεδρίαση της αρ. 7/26.3.2009 αποφάσισε
την προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας 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 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ−
ΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ ( ΓΣ 3/24.2.2009)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
ή λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια δεδομέ−
νων και Πληροφοριακών Συστημάτων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Γενικού 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 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. Βιογραφικό σημείωμα σε 50 αντίτυπα
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε 50 αντίτυπα,
καθώς και πέντε (5) αντίτυπα τους, ένα (1) σε έντυπη
και τέσσερα (4) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
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.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

−Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής
Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών− μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της
αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Αριθμ. 46031
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης στη συνεδρίαση της αρ. 8/9.3.2009, αποφά−
σισε 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 ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟ−
ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Γ.Σ. Τομέα 173/13.2.2009)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Ανάλυση και Σχεδιασμός Αναλογικών
Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών την υποψηφιότητα 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 υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε πενήντα (50) αντίγραφα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε πενήντα (50)
αντίγραφα και από πέντε (5) αντίτυπα των επιστημονι−
κών τους εργασιών.
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 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−
μπορεί να προσδισρίστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Αριθμ. 47651
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 9/9.4.2009 αποφάσισε
την προκήρυξη για την πλήρωση (1) Μίας 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 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ( ΓΣ 2/6.4.2009)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Γενικού Τμήματος την υποψηφιότητά
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης
της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο
Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο−
λογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε 50 αντίτυπα
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε 50 αντίτυπα,
καθώς και πέντε (5) αντίτυπα τους, ένα (1) σε έντυπη
και τέσσερα (4) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
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 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Αριθμ. 45394
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Κτηνιατρικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της
αριθμ. 454/31.3.2009 αποφάσισε την προκήρυξη για την
πλήρωση Μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982, όπως συμπληρώ−
θηκε 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: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΝΙΚΩΝ (Γ.Σ. τομέα αριθμ. 7/20.2.2009)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Πτηνών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία της Κτηνιατρικής Σχολής την υποψηφιό−
τητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον
Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε εξήντα πέντε (65) ανά−
τυπα.
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 Κτηνιατρική Σχολή: εξήντα πέ−
ντε (65).
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4. Πέντε (5) φακέλους με φωτοτυπίες των τίτλων
σπουδών και τα επιστημονικά δημοσιεύματα του υπο−
ψηφίου.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα 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 μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113)
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Αριθμ. 45393
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Κτηνιατρικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση
της υπ’ αριθμ. 454/31.3.2009 αποφάσισε την προκήρυξη
για την πλήρωση Μίας (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 άρ−
θρο 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: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ: ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ (Γ.Σ. τομέα αριθμ.
4/13.2.2009)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία και
Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων με κύρια κατεύθυνση
την Ιολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία της Κτηνιατρικής Σχολής την υποψηφιό−
τητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον
Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτε−
ρικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας.
Βιογραφικό σημείωμα σε εξήντα πέντε (65) ανάτυ−
πα.
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 Κτηνιατρική Σχολή: εξήντα πέ−
ντε (65).
4. Πέντε (5) φακέλους με φωτοτυπίες των τίτλων
σπουδών και τα επιστημονικά δημοσιεύματα του υπο−
ψηφίου.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα 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.
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Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113)
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμ. 5404
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομι−
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αριθμ. 14/18.3.2009
συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρ.6 περ. Α΄ ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το αρθρ.
23 ν. 3549/2007 και αρθρ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθρ.
14 παρ. 5 ν. 1268/1982, του αρθρ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992,
του αρθρ. 1 παρ. 4 και αρθρ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997, του
αρθρ. 2 ν. 3282/2004 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:
1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη και Ευρω−
παϊκές Πολιτικές».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της
δημοσίευσης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την
αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή 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.
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− 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. 1599/86 με την οποία δεσμεύονται ότι θα προσκομί−
σουν το πιστοποιητικό αυτό πριν από την έκδοση της
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δε ισχύει για πολίτες κράτους− μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 27 Απριλίου 2009
Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Αριθμ. 5383
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογί−
ας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πλήρωση μίας
(1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανε−
πιστημίου Κρήτης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παραγρ. 1 (όπως αντι−
καταστάθηκε με την παραγρ. 26 του άρθρου 28 του
ν. 2083/1992) και 3 του ν. 1268/1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 περίπτ. Γ παραγρ. 2
και επόμενες Ε΄ και ΣΤ΄ του ν. 2083/1992, (όπως οι πε−
ριπτώσεις αυτές μετονομάσθηκαν σε Α΄, Γ΄ και Δ΄ με
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το άρθρο 1 παρ. 6α του ν. 2188/1994), σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ν. 2517/1997,
καθώς και του αρθρ. 4 παρ. 4 του ιδίου νόμου.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007
(ΦΕΚ 69/20.3.2007, τ. Α΄).
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης (συνεδρία 29.4.2009), αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου
Κρήτης, ως εξής:
Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και
στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία»
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1) Βιογραφικό Σημείωμα.
2) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί
στην αλλοδαπή, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι επί−
σημα, να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και αναγνώριση
τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.
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 απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, το οποίο
θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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 και φυσικής καταλληλότητας
από ΠρωτοβάθΜία Υγειονομική Επιτροπή.

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση πράξης διορισμού.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ−
γελτα 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 δικαιολογητι−
κά 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, το ύψος της οποίας δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 8 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ
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