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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 465
18 Ιουνίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(2)

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(1)
Με την υπ’ αριθμ. ΔΔΟ/Φ. 126.17/01/8397/08/19.5.2009
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα
με το άρθρο 72 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), μετατάσ−
σεται η υπάλληλος Δήμητρα Κολοβού του Ευαγγέλου,
με βαθμό Γ΄, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού − λογιστικού
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Διοίκηση 6ης ΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων
Νήσων, Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα), στη Γενι−
κή Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιω−
τικής Πολιτικής, στη Μυτιλήνη, σε κενή οργανική θέση
του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με το βαθμό
που κατέχει.
Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει
στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι−
κής, για μία δεκαετία τουλάχιστον.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υ.Ε.ΝΑ.Ν.Π.: 901/12.6.2009).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ.

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 17999/5600
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μαθημα−
τικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Άλγεβρα, Γεωμετρία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών του Παν/μίου
Αθηνών στη συνεδρίαση της 5.5.2009, αποφάσισε την
προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμ−
φωνα 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. 5 ν. 1268/1982, του
αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 4 και αρθ.
4 παρ. 3 ν. 2517/1997, του αρθ. 2 ν. 3282/2004 και του
π.δ. 134/1999, ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ: Άλγεβρας και Γεωμετρίας (Γ.Σ. 30.3.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα, Γεωμετρία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά 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.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

− 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 διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 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, 19 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
F
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 15844/5677
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Κλασικός Αθλητισμός−Αθλητικοί Δρόμοι».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Παν/μίου Αθηνά στην συνεδρίαση
7.4.2009, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση
(1) μίας θέσης ΔΕΓ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.
6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 2.3
v. 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 ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλασικός Αθλητισμός−
Αθλητικοί Δρόμοι».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητάς 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
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 διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 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, 27 Απριλίου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
F
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 11065/3196
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Ακτινολογία − Επεμβατική Ακτινολογία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 19.12.2008, αποφάσισε την προκή−
ρυξη 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. 5 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26
ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 4 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997,
του αρθ. 2 ν. 3282/2004 και του π.δ. 134/ 1999, ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ (Γ.Σ. 7.11.2008)
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία − Επεμβατική Ακτι−
νολογία».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
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 διορι−
σμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
F
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 669/5.6.2009 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ.
1 ν. 3549/2007 μονιμοποιείται ο Δημήτριος Θηλυκός του
Μάρκου σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου
Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, επειδή έχει τα
νόμιμα προσόντα.
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμ. 20093089
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Βιομηχα−
νικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημί−
ου Πειραιώς στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστι−
κό αντικείμενο «Τεχνικές Βιομηχανικών Συστημάτων
(περιλαμβανομένων των υπολογιστικών τεχνικών και
μεθόδων ταχείας ανάπτυξης προϊόντων)».
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, στην συνε−
δρίαση της 12.5.2009, αποφάσισε την προκήρυξη μίας
(1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1 παρ. 4 του ν. 2517/1997 και των άρθρων 21 και 23 του
ν. 3549/2007, ως εξής:
• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Βιομηχανικών Συστημά−
των (περιλαμβανομένων των υπολογιστικών τεχνικών
και μεθόδων ταχείας ανάπτυξης προϊόντων)».
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά
τους στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της
προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα ανα−
γκαία για την κρίση δικαιολογητικά:
Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να υπο−
βάλλουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. 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.
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 και φυσικής καταλληλότητας
από πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210−4142316.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 22 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμ. 3657
Για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Διδακτικού Ερευ−
νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινιών του Πανεπιστημί−
ου Δυτικής Μακεδονίας στη θέση Καθηγητή ή Ανα−
πληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχε−
διασμός Φωτονικών Υλικών για την Πληροφορική και
τις Τηλεπικοινωνίες».
Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυ−
τικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 121/
22.5.2009 ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γε−
νικής Συνέλευσης Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πλη−
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συνεδρία υπ’ αριθμ.
37/28.4.2009), αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του π.δ. 130/2005 (ΦΕΚ: 192/2.8.2005)
«Ίδρυση Τμήματος στο Π.Δ.Μ.», β) του άρθρου 13 (παρ. 1),
14 (παρ.3, 4) και 15 (παρ.2) του ν. 1268/1982 γ) του άρθρου
6 και 7 παρ.1 του ν.2083/1992 (όπως τροποποιήθηκαν)
δ) του ν.2517/1997 άρθρο 1 και ε) του άρθρου 21 και 23
του ν.3549/2007 την προκήρυξη για την πλήρωση μιας
(1) κενής θέσης ΔΕΠ ως εξής:
Μια (1) θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Φωτονικών Υλικών
για την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες».
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ταυτίζεται με το
αντικείμενο διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος
σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου
23 παρ. 1 του ν. 3549/2007.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον Τύπο.
Μαζί με την αίτηση (στην οποία καθορίζονται το γνω−
στικό αντικείμενο και η βαθμίδα της θέσης που επιθυ−
μούν να καταλάβουν) συνυποβάλλονται απαραίτητα και
τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο (ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) των
πτυχίων και τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που
οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της
αλλοδαπής πρέπει οι υποψήφιοι να απευθύνονται στο
Διαπανεπιστημιακό Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Ανα−
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟ−
ΑΤΑΠ) για την αναγνώριση της ισοτιμίας τους.
2. Αντίτυπα επιστημονικών εργασιών σε δεκατέσσερις
(14) πλήρεις σειρές και αντίγραφα της διδακτορικής
διατριβής.
3. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα με ανάλυση των
εργασιών σε δεκατέσσερα (14) αντίγραφα.
4. Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την ύπαρ−
ξη των προσόντων που ορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 1268/1982.

Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής να υπο−
βάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
5. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου Δημάρχου
ή Προέδρου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και
ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (ανα−
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
7. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας.
8. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού γραφείου (για τους άρρενες υποψηφίους) στο
οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές και ότι δεν έχουν καμία στρατιωτική υποχρέωση
ή χρηματική οφειλή (αναζητείται αυτεπάγγελτα από
την υπηρεσία).
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχια−
κό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Αυκείου
ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας
Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη
χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει δυο (2)
μήνες από την ημερομηνία εγγράφου της ανακοίνωσης
στον τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμή−
ματος, (Κ. Καραμανλή και Λυγερής) και στα τηλέφωνα
24610−56502, 56503 ή στην Ιστοσελίδα του Τμήματος:
www.icte.uowm.gr και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα−
κεδονίας: www.uowm.gr
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.
Κοζάνη, 29 Μαΐου 2009
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμ. 3650
Για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Διδακτικού Ερευ−
νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανι−
κών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανε−
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη θέση Καθηγητή
ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Επεξεργασία Σήματος».
Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυ−
τικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της υπ’ αριθμ. 121/
22.5.2009 ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γε−
νικής Συνέλευσης Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πλη−
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συνεδρία υπ’ αριθμ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
37/28.4.2009), αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του π.δ. 130/2005 (ΦΕΚ: 192/2.8.2005)
«Ίδρυση Τμήματος στο Π.Δ.Μ.», β) του άρθρου 13 (παρ.
1), 14 (παρ. 3, 4) και 15 (παρ. 2) του ν. 1268/1982 γ) του
άρθρου 6 και 7 παρ.1 του ν. 2083/1992 (όπως τροποποι−
ήθηκαν) δ) του ν. 2517/1997 άρθρο 1 και ε) του άρθρου 21
και 23 του ν. 3549/2007 την προκήρυξη για την πλήρωση
μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ ως εξής:
Μια (1) θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο: «Επεξεργασία Σήματος».
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ταυτίζεται με το
αντικείμενο διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος
σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου
23 παρ. 1 του ν. 3549/2007.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον Τύπο.
Μαζί με την αίτηση (στην οποία καθορίζονται το γνω−
στικό αντικείμενο και η βαθμίδα της θέσης που επιθυ−
μούν να καταλάβουν) συνυποβάλλονται απαραίτητα και
τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο (ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) των
πτυχίων και τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που
οι τίτλοι σπουδώνπροέρχονται από Πανεπιστήμια της
αλλοδαπής πρέπει οι υποψήφιοι να απευθύνονται στο
Διαπανεπιστημιακό Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Ανα−
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟ−
ΑΤΑΠ) για την αναγνώριση της ισοτιμίας τους.
2. Αντίτυπα επιστημονικών εργασιών σε δεκατέσσερις
(14) πλήρεις σειρές και αντίγραφα της διδακτορικής
διατριβής.
3. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα με ανάλυση των
εργασιών σε δεκατέσσερα (14) αντίγραφα.
4. Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την ύπαρ−
ξη των προσόντων που ορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 1268/1982.
Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής να υπο−
βάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
5. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου Δημάρχου
ή Προέδρου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και
ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (ανα−
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
7. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότη−
τας.
8. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού γραφείου (για τους άρρενες υποψηφίους) στο
οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές και ότι δεν έχουν καμία στρατιωτική υποχρέωση
ή χρηματική οφειλή (αναζητείται αυτεπάγγελτα από
την υπηρεσία).
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχια−
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κό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Λυκείου
ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας
Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη
χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει δυο (2)
μήνες από την ημερομηνία εγγράφου της ανακοίνωσης
στον τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμή−
ματος, (Κ. Καραμανλή και Λυγερής) και στα τηλέφωνα
24610−56502, 56503 ή στην Ιστοσελίδα του Τμήματος:
www.icte.uowm.gr και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα−
κεδονίας: www.uowm.gr.
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.
Κοζάνη, 29 Μαΐου 2009
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμ. 3658
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμή−
ματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινω−
νιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη
θέση Λέκτορα με θητεία με γνωστικό αντικείμενο
«Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ηλεκτροφυσιολογι−
κών Δεδομένων».
Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυ−
τικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 121/
22.5.2009 ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γε−
νικής Συνέλευσης Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πλη−
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συνεδρία υπ’ αριθμ.
37/28.4.2009), αποφάσισε σύμφορα με τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του π.δ. 130/2005 (ΦΕΚ: 192/2.8.2005)
«Ίδρυση Τμήματος στο Π.Δ.Μ.», β) του άρθρου 13 (παρ. 1),
14 (παρ.3, 4) και 15 (παρ.2) του ν. 1268/1982 γ) του άρθρου
6 και 7 παρ.1 του ν. 2083/1992 (όπως τροποποιήθηκαν)
δ) του ν. 2517/1997 άρθρο 1 και ε) του άρθρου 21 και 23
του ν. 3549/2007 την προκήρυξη για την πλήρωση μιας
(1) κενής θέσης ΔΕΠ ως εξής:
Μια (1) θέση Λέκτορα με θητεία με γνωστικό αντικείμε−
νο: «Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ηλεκτροφυσιολογικών
Δεδομένων».
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ταυτίζεται με το
αντικείμενο διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος
σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου
23 παρ. 1 του ν. 3549/2007.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον Τύπο.
Μαζί με την αίτηση (στην οποία καθορίζονται το γνω−
στικό αντικείμενο και η βαθμίδα της θέσης που επιθυ−
μούν να καταλάβουν) συνυποβάλλονται απαραίτητα και
τα εξής δικαιολογητικά:
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1. Αντίγραφο (ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) των
πτυχίων και τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που
οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της
αλλοδαπής πρέπει οι υποψήφιοι να απευθύνονται στο
Διαπανεπιστημιακό ΔιαπανεπιστημιακόΟργανισμό Ανα−
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟ−
ΑΤΑΠ) για την αναγνώριση της ισοτιμίας τους.
2. Αντίτυπα επιστημονικών εργασιών σε δεκατέσσερις
(14) πλήρεις σειρές και αντίγραφα της διδακτορικής
διατριβής.
3. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα με ανάλυση των
εργασιών σε δεκατέσσερα (14) αντίγραφα.
4. Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την ύπαρ−
ξη των προσόντων που ορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 1268/1982.
Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής να υπο−
βάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
5. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου Δημάρχου
ή Προέδρου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και
ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (ανα−
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
7. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότη−
τας.
8. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού γραφείου (για τους άρρενες υποψηφίους) στο
οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές και ότι δεν έχουν καμία στρατιωτική υποχρέωση
ή χρηματική οφειλή (αναζητείται αυτεπάγγελτα από
την υπηρεσία).
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχια−
κό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Λυκείου
ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας
Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη
χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει δυο (2)
μήνες από την ημερομηνία εγγράφου της ανακοίνωσης
στον τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμή−
ματος, (Κ. Καραμανλή και Λυγερής) και στα τηλέφωνα
24610−56502, 56503 ή στην Ιστοσελίδα του Τμήματος:
www.icte.uowm.gr και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα−
κεδονίας: www.uowm.gr.
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.
Κοζάνη, 29 Μαΐου 2009
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμ. 6593
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Bιoποικιλότητα
των Θαλάσσιων Βενθικών Ασπόνδυλων και άμεση −
έμμεση χρηστικότητά τους».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και
Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αριθμ.
43/6.5.2009 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη
για την πλήρωση 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 των αρθρ. 21 του
ίδιου νόμου, του αρθρ. 14 παρ.4 ν. 1268/1982, του αρθρ.
28 παρ.26 ν.2083/1992, του αρθρ. 1 παρ. 4 και αρθρ. 4
παρ. 3 ν. 2517/1997, και του π.δ. 134/1999, ως εξής:
1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Bιoποικιλότητα των
Θαλάσσιων Βενθικών Ασπόνδυλων και άμεση − έμμεση
χρηστικότητά τους».
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.
− Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί σιην 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.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Οι Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς
τους, ή που αδυνατούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής δια−
δικασίας εκλογής καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 με την οποία δεσμεύονται ότι θα προσκο−
μίσουν το πιστοποιητικό αυτό πριν από την έκδοση της
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δε ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
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, 21 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ
F
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. 44393
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του λέκτορα
με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 202/9.2.2009,
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 άρ−
θρο 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 ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
(Γ.Σ. Τομέα υπ’ αριθμ. 310/2.10.2008)
−Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του λέκτορα με γνωστικό
αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Χημείας 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.
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εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως
αυτά ορίζονται από το Τμήμα Χημείας.
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 διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 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 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.
Θεσσαλονίκη, 7 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
F
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 49706/10.6.2009 πράξη του Πρύτανη
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που
εκδόθηκε σύμφωνα με το ν. 2517/1997 και το άρθρο 25
του ν. 3549/2007, μονιμοποιείται ο Περικλής Φόρογλου
του Γεωργίου σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι−
κού Προσωπικού της βαθμίδας του επίκουρου καθη−
γητή στον Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής
με γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική και Επανορθωτική
Χειρουργική» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Αριθμ. 3292
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ει−
δικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Κλάδου II κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πα−
νεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/16.7.1982 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13
παρ. 1 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α΄).
β) Τις διατάξεις των π.δ. 394/1983 (ΦΕΚ 145/11.10.1983
τ.Α΄), π.δ. 107/1986 (ΦΕΚ 40/9.4.1986 τ.Α΄), π.δ. 223/1987
(ΦΕΚ 99/22.06.1987 τ.Α΄) και π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/1.5.2002
τ.Α΄).
γ) Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29.6.1999
τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνο−
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρό−
σωπα Δημοσίου Δικαίου και δημόσιες υπηρεσίες του
χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.»
δ) Το άρθρο 10 παρ. 11 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/
20.9.2002 τ.Α΄) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρ−
τητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστή−
ματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς
ρυθμίσεις».
ε) Το υπ’ αριθμ. Φ.131.1/959115π.έ./Β2/7.3.2007 έγγραφο
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Κατανομή θέσεων μελών Ε.Τ.Ε.Π.
και Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Δυτικής
Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος».
στ) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/444/19130/18.9.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 55/98 ΠΥΣ.
ζ) Την από 17.6.2008 απόφαση της Προσωρινής Γενικής
Συνελεύσεως του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τηλεπικοινωνιών.
η) Την υπ’ αριθμ. 450/23.6.2008 απόφαση της Διοικού−
σας Επιτροπής αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε
• Μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
(Κλάδου ΙΙ), με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες και
Κινητές Τηλεπικοινωνίες» σε Εισαγωγική βαθμίδα Δ΄
με πενταετή θητεία.
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της παραπάνω
θέσης είναι:
• Κατοχή πτυχίου Π.Ε. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Π.Ε. Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Π.Ε. Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφούς
ειδικότητας με ειδικότητα Ασύρματες και Κινητές Επι−
κοινωνίες της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της
αλλοδαπής.
• Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική
προϋπηρεσία στα Συστήματα Ασυρμάτων και Κινητών
Τηλεπικοινωνιών.
Για την κάλυψη της παραπάνω θέσης θα ληφθούν
επίσης υπ’ όψιν:
• Καλή γνώση ξένης γλώσσας.
• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει μεταξύ άλλων
Φροντιστηριακές και Εργαστηριακές Ασκήσεις σε μαθή−
ματα όπως Ασύρματες Ζεύξεις, Θεωρία και Τεχνολογία

Κεραιών, Σύγχρονα Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών,
Ραντάρ, καθώς και τεχνική υποστήριξη στο εργαστήριο
«Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών».
Ο τρόπος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέ−
ρω προϋποθέσεων θα γίνει με συνέντευξη από τριμελή
επιτροπή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα δι−
καιολογητικά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα ημερών από την ημέρα τελευταίας δημοσίευσης
της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.
Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα που
θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία
τους.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών είναι από Πα−
νεπιστήμιο του εξωτερικού υποβάλλεται και βεβαίωση
ΔΟΑΤΑΠ.
4. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των
πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο−
μάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της Ελληνική Γλώσσας.
5. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
από πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Δικαιολογητικά που θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως
από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της
πράξης διορισμού:
1. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογι−
κού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδια−
φερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέ−
ωση. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού,
2. Το Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,
3. καθώς και η καταφατική ή αρνητική δήλωση που
αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικα−
στικής χρήσης.
Τα δικαιολογητικά 5 και 6 θα κατατεθούν μόνο από
τους υποψηφίους που θα επιλεγούν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστή−
μης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Σχολή Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τ.Κ.
22100, Τρίπολη, τηλ: 2710 372163−5).
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0251 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 26 Μαρτίου 2009
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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