
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Αρ. Φύλλου 175
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ.
Αριθ. Φ.121/7/15177/Β2 
 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βαλ−

κανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας.

   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 Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών (συν. 1/13.10.2005) και της Συγκλήτου (συν. 
5/13.12.2005) του Παν/μίου Μακεδονίας.

4. Το υπ’ αριθμ. 4058/10.2.2006 έγγραφο του Παν/μίου 
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
− Τμήμα: Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου−

δών.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εξωτερική Πολιτική 
των Βαλκανικών Χωρών».

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 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I, ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23− 200ΚΑΕ5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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      Αριθμ. Φ.121.1/46/141229/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ναυ−

τιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου.

  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 Τμή−
ματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (συν 
8η/31.3.2005) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4. Το υπ’ αριθμ. 6922− 30.11.2005 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Πολιτική 
Λιμένων».

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 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 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 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. Φ.121.1/ 40 /135894/Β2

Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

   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 Ιατρικής (συν 563α/4.10.2005) του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

4. Το υπ’ αριθμ. 5410 − 24.11.2005 έγγραφο του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: Ιατρικής
Τομέας: Χειρουργικός
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ιατρική και 
Αποκατάσταση».

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.
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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 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 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 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F   
 Αριθμ. Φ.121.1/ 58 /135345/Β2

Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   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 Τμή−
ματος Ιατρικής (συν 8η/19.10.2005) του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

4. Το υπ’ αριθμ. 13114− 16.11.2005 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα: Ιατρικής
Τομέας: Νευρολογίας και  Αισθητηρίων Οργάνων
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική».
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 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 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 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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    Αριθμ. Φ.121.1/ 140 /132640/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεω−
λογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

   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 Γεωλογίας (συν 324/21.10.2005) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

4. Το υπ’ αριθμ. 16102− 23.11.2005 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: Γεωλογίας
Τομέας: Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή η Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μετεω−
ρολογία με έμφαση στη Δορυφορική Μετεωρολογία− 
Κλιματολογία».

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 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 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 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F     
 Αριθμ. Φ.121.1/ 157 /132129/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικο−

νομικών Επιστημών, του Εθνικού και  Καποδιστρια−
κού 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 Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών (συν 28.9.2005) του Εθνικού και  
Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

4. Το υπ’ αριθμ. 2582/1460− 17.10.2005 έγγραφο του 
Εθνικού και  Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Τομέας Ι: Πολιτικής Οικονομίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με 
έμφαση στη Μικροοικονομική».

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.
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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 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 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 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
    Αριθ. Φ.121/78/19791/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλο−

σοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσ/νίκης. 

  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.A΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και άρθρου 2 παρ. 
1 του ν. 2517/1997.

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα−
τος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (συν. 122/2.2.2006) 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου 
Θεσ/νίκης.

4. Το υπ’ αριθμ. 34725/21.2.2006 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)ωςεξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Τμήμα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
• Τομέας: Φιλοσοφίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία: Γνωσιολογία, 
Οντολογία και Αισθητική».

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 υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, 
δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαι−
ολογητικά 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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, 7 Αυγούστου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F

Aριθμ. οικ. 47089/4846     
  Προκήρυξη της θέσης του Δ/ντος Συμβούλου της Ανώ−

νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Θερμι−
κών Λεωφορείων Α.Ε.» (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.).  

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις,
α) της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 « Δημό−

σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ. Ε. Κ.Ο.)» (Α΄ 314)
β) του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−

ταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει (Α΄ 263)
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 40131/4509/27.12.1996 απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Με−
ταφορών και Επικοινωνιών «Έγκριση των τροποποιή−
σεων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την ανάγκη προκήρυξης της θέσης του Δ/ντος Συμ−
βούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εται−
ρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.» (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3429/2005, όπως ισχύει (Α΄ 314).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Θερμι−
κών Λεωφορείων Α.Ε.» (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.) με τους ακόλουθους 
όρους και προϋποθέσεις:

1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη 
της θέσης είναι τα εξής:

α. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) 
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

β. Εμπειρία πέντε (5) ετών σε θέση σημαντικής ευθύνης 
και απαιτήσεων στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα.

γ. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής 
γλώσσας.

δ. Για τους υποψηφίους ισχύουν τα κωλύματα του 
άρθρου 8 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19), όπως αυτό ισχύ−
ει.

2. Οι ενδιαφερόμενοι, που κατέχουν τα ουσιαστικά 
και τυπικά προσόντα της προκηρυσσόμενης θέσης, 
υποβάλλουν ή αποστέλλουν αίτηση συνοδευόμε−
νη από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, τίτλους 
σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά (επικυρωμένα) 
στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νομοθε−
τικού Συντονισμού του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 
Παπάγου), μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2006.

3. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη 
από τους:

α) Τσάγκα Ευαγγελία ως Πρόεδρο, β) Καλλιβωκά 
Βασίλειο και γ) Λαζαρίδη Ιωάννη, προκειμένου να 
υποβοηθήσουν το έργο των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
για την επιλογή του Δ/ντος Συμβούλου της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Θερμικών 
Λεωφορείων Α.Ε.» (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.).

Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Χρυσικός Στυλιανός.
Η Επιτροπή, αφού παραλάβει του φακέλους των 

υποψηφίων από την παραπάνω Διεύθυνση συντάσ−
σει, με βάση τα βιογραφικά σημειώματα τους και τα 
λοιπά προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους, σχετικό 
πίνακα καταγραφής των υποψηφίων και στη συνέ−
χεια προβαίνει στη τελική αξιολόγηση των στοιχείων 
των υποψηφίων, στη βαθμολόγηση αυτών και στη 
σύνταξη σχετικού πίνακα, από πέντε (5) υποψηφίους, 
ο οποίος υποβάλλεται στους αρμόδιους Υπουργούς 
Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, προκειμένου να επιλέξουν το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, από τον υποβληθέντα Πίνακα, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

Η Επιτροπή θα παραδώσει το έργο της, εντός δέκα 
(10) εργασίμων ημερών, από την ημέρα παραλαβής 
των φακέλων των υποψηφίων.

Η αμοιβή της Επιτροπής και του γραμματέα αυτής 
καθορίζεται, εφάπαξ, ως εξής:

− Για τον Πρόεδρο στο ποσό των: 600 EURO (εξα−
κοσίων ευρώ).

− Για τα μέλη στο ποσό των: 500 EURO (πεντακο−
σίων ευρώ).

− Για το γραμματέα στο ποσό των: 400 EURO (τε−
τρακοσίων ευρώ).

Η Επιτροπή θα εργάζεται εκτός κανονικού ωρα−
ρίου εργασίας και η συμμετοχή των μελών και του 
γραμματέα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο της Επι−
τροπής.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής η δαπά−
νη που θα προκληθεί από την διαδικασία επιλογής, 
δημοσιεύσεις κ.λπ. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία 
Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.» (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Παπάγου, 25 Αυγούστου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 
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Αριθμ. 3114
Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικού τεχνικού εργαστηρι−

ακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Ξένων Γλωσ−
σών μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπι−
στημίου, κατηγορίας ΠΕ με Δ΄ βαθμίδα και πενταετή 
θητεία.

    Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  (7η Συνεδρίαση/14.3.2006
 και 10η Συνεδρίαση/15.6.2006)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 «Για τη 

δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.», όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 13 και 14 του ν. 2817/2000.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 1404/1983.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 509/1983 «Διαδικασία και προ−

ϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων.... που αφορούν στα 
Μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.». (ΦΕΚ 195/1983) και του π.δ. 
134/1999 (ΦΕΚ 132/1999).

4. Το π.δ. 107/1986 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
διατάξεων 394/1983 και 509/1983 .....». (ΦΕΚ 40/1986).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3144/2003.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 400/1988 «Ίδρυση θέσεων 

Ε.Δ.Τ.Π. στο Ιόνιο Παν/μιο». (ΦΕΚ 186/1988).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 «Βαθμολογική κα−

τάσταση και εξέλιξη των μελών του Ε.Δ.Τ.Π. των ΑΕΙ». 
(ΦΕΚ 99/1.5.2002).

8. Το υπ’ αριθμ. Α/240/5.6.2003 έγγραφο του Ειδικού 
Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Κατανομή θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια».

9. Την από 10.7.2003 απόφαση της Δ.Ε. με την οποία 
έγινε η κατανομή θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα Τμή−
ματα του Πανεπιστημίου.

10. Την υπ’ αριθμ. 3246/25.7.2003 απόφαση του Προέ−
δρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημί−
ου, «Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π, Ε.Ε.ΔΙ.Π, 
στα Τμήματα που λειτουργούν στο Ιόνιο Παν/μιο». (ΦΕΚ 
1089/5.8.2003 τ.Β΄).

11. Την από 14.3.2006 και 15.6.2006 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος, αποφασίζει:

Την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π.. της κατηγορίας 
ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και 5ετούς θητείας με 
αντικείμενο «Επιστημονική, Εκπαιδευτική και Πληροφο−
ριακή Υποστήριξη των Εργαστηρίων και Εργαστηριακών 
Διδακτικών Αντικειμένων του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.».

Ορίζονται ως ελάχιστα τυπικά προσόντα και προϋ−
ποθέσεις κατάληψης της υπό προκήρυξη θέσεως τα 
εξής:

α. Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. (πτυχίο Τμημάτων ή Σχολών 
Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ πτυχίου ομοταγούς 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

β. Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας εκ των 
γλωσσών εργασίας του Τμήματος, ήτοι της Αγγλικής, 
της Γερμανικής και της Γαλλικής και δυνατότητα ευθεί−
ας μετάφρασης από καθεμία εκ των γλωσσών εργασίας 
προς την Ελληνική.

Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται με 
τίτλους ή πιστοποιητικά, κατά περίπτωση γλώσσας.

Η δυνατότητα ευθείας μετάφρασης από καθεμία εκ 
των γλωσσών εργασίας προς την Ελληνική διαπιστώνε−
ται με γραπτή εξέταση στη μετάφραση από τη γλώσ−
σα ή τις γλώσσες εργασίας των υποψηφίων προς την 
Ελληνική.

γ. Επάρκεια στη χρήση Η/Υ σε ερευνητικό περιβάλλον, η 
οποία διαπιστώνεται με επαγγελματική ή και ερευνητική 
πείρα, στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, κατά προ−
τεραιότητα σε ακαδημαϊκό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή σε φορέα του δημοσίου, 
του ευρύτερου ή του ιδιωτικού τομέα, με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, σε πεδίο συναφές με την ανάπτυξη και 
εργαστηριακή υποστήριξη ερευνητικών αντικειμένων.

δ. Εξειδίκευση στη συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία 
αποδεικνύεται από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη 
επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική εμπειρία 
ή από συνδυασμό αυτών.

Επί πλέον των ανωτέρω, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών σε συναφές με την προκήρυξη αντικείμενο, το 
αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο ή και η κατοχή διδακτο−
ρικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με το εργαστη−
ριακά αντικείμενα του ΤΞΓΜΔ αποτελούν, κατ’ αύξουσα 
σειρά, πρόκριμα για την επιλογή των υποψηφίων.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί προφορική συνέντευξη 
των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης 
πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών − μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996 και του π.δ. 134/1999 
(ΦΕΚ 132/29.6.1999, τ.Α΄).

2. Να έχουν συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας 
τους.

3. Οι άνδρες αν είναι Έλληνες πολίτες να έχουν εκπλη−
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλή−
ρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για 
πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

4. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδι−
κία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
(άρθρο 8 του ν. 2683/1999).

5. Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου (Μέγα−
ρο Καποδίστρια, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ. (26610/ 87222− 3) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης 
στον ημερήσιο τύπο αίτηση υποψηφιότητος μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία, καθώς και τα 
νόμιμα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση και Βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπου−

δών (Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Παν/μια 
της αλλοδαπής, απαιτούνται οι επίσημες μεταφράσεις 
τους από το Υπουργείο Εξωτερικών και οι βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

3. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή επαγγελματικής 
πείρας.

4. Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας από το οποίο 
να προκύπτει η χρονολογία της γέννησης του ενδια−
φερομένου και ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της 
ελληνικής ιθαγένειας.
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Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

6. 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.

7. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου Στρατολογικού 
Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμε−
νος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.

8. Οι πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο−
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή 
εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας 

Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από 
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 
χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 και 7 θα κατατε−
θούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί στη θέση 
Ε.Τ.Ε.Π.

Κέρκυρα, 10 Ιουλίου 2006

Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0200 του Φ.19.250 από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ  
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