3247

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 424
13 Μαΐου 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθµ. 121.1/118/13654/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσι−
κής της Σχολής Θετικών Επιστηµών, του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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. ∆, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
69/20.3.2007).
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τµήµατος Φυσικής (συν. 3η/3.12.2007) του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
5. Το υπ’ αριθµ. 29411/28.1.2008 έγγραφο του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστηµών
Τµήµα: Φυσικής
Τοµέας: Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής
− Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Πα−
ρατηρησιακή Αστρονοµία».
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονο−
µική Επιτροπή.
5. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρµόδιας
αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθούν 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
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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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

Αριθµ. Φ.121.1/94/13655/B2
Έγκριση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Φυ−
σικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλο−
νίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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. ∆, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
69/20.3.2007).
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τµήµατος Φυσικής, (συν. 3η/3.12.2007) του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
5. Το υπ’ αριθµ. 29402/28.1.2008 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστηµών
Τµήµα: Φυσικής
Τοµέας: Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
− Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή ή Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Ηλεκτρονική
Μικροσκοπία και ∆οµικές Ιδιότητες Στερεών».
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονο−
µική Επιτροπή.
5. Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής

χρήσης, θα αναζητηθούν 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 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 A.E.I. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ 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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

Αριθµ. Φ.121.1/5/18412/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχα−
νικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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. ∆, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
69/20.3.2007).
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος (συν
26η/31.10.2007) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
5. Το υπ’αριθµ. 2552/4.2.2008 έγγραφο του Πολυτεχνεί−
ου Κρήτης, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) ως εξής:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τµήµα: Μηχανικών Περιβάλλοντος Τοµέας: Περιβαλ−
λοντικής ∆ιαχείρισης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
− Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιαχείριση
και Επεξεργασία Αστικών Απορριµάτων».
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονο−
µική Επιτροπή.
5. Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και
το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθούν 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 αρµό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ 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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
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Αριθµ. Φ.121.1/7/18412α/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχα−
νικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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. ∆, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
69/20.3.2007).
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος (συν
26η/31.10.2007) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
5. Το υπ’ αριθµ. 2552/4.2.2008 έγγραφο του Πολυτε−
χνείου Κρήτης, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) ως εξής:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τµήµα: Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τοµέας: Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών
∆ιεργασιών.
− Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Περιβαλ−
λοντική οργανική χηµεία − Μικρορύπανση».
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονο−
µική Επιτροπή.
5. Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθούν 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισµού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

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 υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ 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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

Αριθµ. Φ.121.1/9/18412β/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχα−
νικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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. ∆, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
69/20.3.2007).
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος (συν
26η/31.10.2007) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
5. Το υπ’ αριθµ. 2552/4.2.2008 έγγραφο του Πολυτε−
χνείου Κρήτης, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) ως εξής:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τµήµα: Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τοµέας: Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωττερι−
βαλλοντικής Μηχανικής.
− Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικεί−
µενο «∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων».
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονο−
µική Επιτροπή.
5. Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και
το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθούν 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 αρµό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ 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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

Αριθµ. Φ.121.1/92/13653/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσι−
κής, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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. ∆, Ε, ΣΤ του ν.
2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
69/20.3.2007).
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τµήµατος Φυσικής, (συν. 3η/3.12.2007) του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
5. Το υπ’ αριθµ. 29399/28.1.2008 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστηµών
Τµήµα: Φυσικής
Τοµέας: Εφαρµογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλ−
λοντος.
− Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «∆οµή της
Ύλης − Ανάπτυξη και Τεχνολογία Παχέων Επικαλύψε−
ων».
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονο−
µική Επιτροπή.
5. Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθούν 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 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.
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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 ∆΄ 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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

Αριθµ. Φ.121.1/13/13758α/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π. της Σχολής Εφαρµο−
σµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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. ∆, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
69/20.3.2007).
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών
(συν. 4.10.2007) και της συνεδρίασης της Συγκλήτου (συν.
15/17.11.2007) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
5. Το υπ’ αριθµ. 27478/16.1.2008 έγγραφο του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών
Επιστηµών.
Τοµέας: Μαθηµατικών
− Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή µε γνωστικό αντικείµενο «Αριθµητική Ανάλυση».
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονο−
µική Επιτροπή.
5. Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.

3252

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθούν 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ 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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

Αριθµ. Φ. 121.1/15/13758β/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π. της Σχολής Εφαρµο−
σµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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. ∆, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
20.3.2007).
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών

(συν. 4.10.2007)και της συνεδρίασης της Συγκλήτου (συν.
15/17.11.2007) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
4. Το υπ’ αριθµ. 27478/16.1.2008 έγγραφο του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών
Επιστηµών
Τοµέας: Μαθηµατικών
− Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Άλγεβρα, Θεωρία
Αριθµών».
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονο−
µική Επιτροπή.
5. Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθούν 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ 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
23−200ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

Αριθµ. Φ.121.1/11/18672/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Οικονο−
µικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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. ∆, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 ( ΦΕΚ
69/20.3.2007).
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης (συν. 1η/12.9.2007) του Τµήµατος Οικονοµικών Επι−
στηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
5. Τα υπ’ αριθµ. 3992/8.2.2008 έγγραφο του Πανεπι−
στηµίου Μακεδονίας, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών
− Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Μακροοι−
κονοµική Θεωρία».
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονο−
µική Επιτροπή.
5. Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισµού.
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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 αυτεπαγ−
γέλτως 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 υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται
ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ 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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

Αριθµ. Φ.121.1/7/21053/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Οικο−
νοµικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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. ∆, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
69/20.3.2007).
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης (συν.
235η/28.11.2007) του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.
5. Το υπ’ αριθµ. 20080799/7.2.2008 έγγραφο του Πα−
νεπιστηµίου Πειραιώς, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ∆ι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τµήµα: Οικονοµικής Επιστήµης
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− Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «∆ηµόσια
Οικονοµική».
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονο−
µική Επιτροπή.
5. Προκειµένου για πολίτες κρατών−µελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
µόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθούν 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 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 A.E.I. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ 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, 23 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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