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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 53

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

29 Ιανουαρίου 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Φ.121.1/ 1 /37972 π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών, του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και
το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν. 2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2 ).
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα−
τος Πολιτικών Μηχανικών (συν 10.1.2006) του Εθνικού
Μετσοβείου Πολυτεχνείου.
4. Το υπ’ αριθμ. 3761/7.4.2006 έγγραφο του Εθνικού
Μετσοβείου Πολυτεχνείου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων
Έργων
1. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με
γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και προσομοίωση βιο−
χημικών διεργασιών στο υδάτινο περιβάλλον».
2. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αξιοποίηση Υδατικών
Πόρων και Συναφή Έργα».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ!
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
τήν έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Αριθμ. Φ.121.1/3/37972 π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εφαρ−
μοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, του
Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και
το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν. 2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
(συν 3η/2.3.2006 και 5η/30.3.2006) του Εθνικού Μετσο−
βείου Πολυτεχνείου.
4. Το υπ’ αριθμ. 3761/13.4.2006 έγγραφο του Εθνικού
Μετσοβείου Πολυτεχνείου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επι−
στημών
Τομέας: Φυσικής,
1. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική
Συμπυκνωμένης Ύλης».
2. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική
Υψηλών Ενεργειών−Κοσμολογία».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ!
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέ−
στησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−

ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ( Ειδ. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ.121/50/79801 π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επι−
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1,14 παρ. 3, 4, 15
παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του
ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και άρθρου 2 παρ.
1 του ν. 2517/1997.
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αγωγής και Αθλητισμού
(συν. 4.7.2006) του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου
Αθηνών.
4. Το υπ’ αριθμ. 19429/5790/18.7.2006 έγγραφο του
Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, αποφα−
σίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
−Τμήμα: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
−Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών.
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Κοινωνιο−
λογία».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής «Ενωσης, 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 και 5 θα κατατεθούν
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία 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 πράξης διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ( Ειδ. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ.121/36/82138π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νο−
μικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4,
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15 παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του
ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και του άρθρου 2
παρ. 2 του ν. 2517/1997.
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Νομικής (συν. 12.7.2006) της Σχολής Νομικών, Οικονομι−
κών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. Το υπ’ αριθμ. 19920/5927/4.8.2006 έγγραφο του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη−
μών
Τμήμα: Νομικής
Τομέας: Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία Δικαίου».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία 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 πράξης διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

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 Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ. 121/44/84155π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλο−
λογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4,
15 παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του
ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και άρθρου 2 παρ. 1
του ν. 2517/1997.
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Φιλολογίας (συν. 12/14.7.2006) της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. Το υπ’ αριθμ. 21539/5948/10.8.2006 έγγραφο του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Φιλολογίας
Τομέας: Κλασικής Φιλολογίας
— Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία 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 πράξης διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ.121/46/84156π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλο−
λογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4,
15 παρ. 2 του ν. 268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του
ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και άρθρου 2 παρ. 2
του ν. 2517/1997.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμή−
ματος Φιλολογίας (συν. 9/12.5.2006) της Φιλοσοφικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
4. Το υπ’ αριθμ. 21537/5949/10.8.2006 έγγραφο του
Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, αποφα−
σίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Φιλολογίας
Τομέας: Γλωσσολογίας
— Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία: Φω−
νητική».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία 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 πράξης διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελλη−
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νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ.121/54/116909π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4,
15 παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του
ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και άρθρου 2 παρ. 2
του ν. 2517/1997.
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής
Σχολής (συν. 1/6.10.2006) του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. Το υπ’ αριθμ. 3943/1052/1.11.2006 έγγραφο του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Ιατρική
Τομέας: Χειρουργικός
— Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

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 πράξης διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις η να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ.121.1/7/39228 π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μα−
θηματικών, του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου
Αθηνών .
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και
το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν. 2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα−
τος Μαθηματικών (συν 10η/7.3.2006) του Εθνικού και
Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
4. Το υπ’ αριθμ. 13455/3577/10.4.2006 έγγραφο του Εθνι−
κού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: Μαθηματικών
Τομέας: Μαθηματικής Ανάλυσης

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Ανα−
πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Μαθηματική Λογική».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του −εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ( Ειδ. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Αριθμ. Φ.121/64/120815 π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4,
15 παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του
ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και άρθρου 2 παρ. 1
του ν. 2517/1997.
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής
Σχολής (συν. 1/6.10.2006) του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Παν/μίου Αθηνών.
4. Το υπ’ αριθμ. 3953/1241/3.11.2006 έγγραφο του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, αποφασί−
ζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Ιατρική
Τομέας: Χειρουργικός
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία 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 πράξης διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
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χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ.121/52/79805 π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επι−
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4,
15 παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του
ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και άρθρου 2 παρ. 1
του ν. 2517/1997.
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμή−
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αγωγής και
Αθλητισμού(συν. 4.7.2006) του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Παν/μίου Αθηνών.
4. Το υπ’ αριθμ.19428/5791/18.7.2006 έγγραφο του Εθνικού
και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
−Τμήμα: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
−Τομέας: Υγρού Στίβου.
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία του
Κάνοε −Καγιάκ».
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
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής «Ενωσης, 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 και 5 θα κατατεθούν
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία 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 πράξης διορισμού.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−

σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ( Ειδ. Φο−
ρέα 23−200ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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