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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
την 23.6.2009 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού Εθνι−
κής Άμυνας κατά τις κείμενες διατάξεις:
Τίθενται σε αποστρατεία για λόγους υγείας, οι πα−
ρακάτω Ανθυπασπιστές Τεχνικής Υποστήριξης, ως ακο−
λούθως :
Με το βαθμό του Ανθυποσμηναγού στην αποστρατεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 παράγραφος
4 και 40 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 15 παράγραφος
2β του ν. 2342/1953, ο Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών
Τσιφός Γεώργιος του Δημητρίου (31770), που γεννήθη−
κε το έτος 1971 και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
αρρένων του Δήμου Αθηναίων, επειδή κρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 2010/27.3.2009 γνωμάτευση της Ανώτατης
Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής, ανίκανος για το
εν γένει προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας−απο−
στρατευτέος με ποσοστό ανικανότητας είκοσι πέντε
εκατοστά (25%).
Με το βαθμό που φέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 32 παράγραφος 3, 39 παράγραφος 4 και
40 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 15 παράγραφος 2β
του ν. 2342/1953, ο Υπηρεσίας Εδάφους Ελεγκτής Ανα−
χαίτισης Γιαουρδήμος Βασίλειος του Ανδρέα (28029),
που γεννήθηκε το έτος 1964 και είναι εγγεγραμμένος
στα μητρώα αρρένων του Δήμου Ιλίου Αττικής επειδή
κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3418/27.5.2009 γνωμάτευση
της Ανώτατης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής,
ανίκανος για το εν γένει προσωπικό της Πολεμικής Αε−
ροπορίας−αποστρατευτέος με ποσοστό ανικανότητας
πενήντα πέντε εκατοστά (55%).
Οι ανωτέρω Ανθυπασπιστές δεν εγγράφονται στα
στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμ−
φωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 15
του ν. 2342/1953.

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
την 23.6.2009 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού Εθνι−
κής Άμυνας κατά τις κείμενες διατάξεις:
Τίθενται σε αποστρατεία μετά από αίτηση τους, οι πα−
ρακάτω μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του ν. 705/1977
Ανθυπασπιστές, ως ακολούθως:
Με το βαθμό της Ανθυποσμηναγού στην αποστρατεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 παράγραφος
4 και 40 παράγραφος 1γ του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο
15 παράγραφος 2δ του ν. 2342/1953, τις:
Ταμιακός Κιζιρίδου Ευθυμία του Μιχαήλ (32345), που
γεννήθηκε το έτος 1965 και είναι εγγεγραμμένη στα
δημοτολόγια του Δήμου Κερατσινίου Αττικής.
Στρατολόγος Γαβανά Μαργαρίτα του Πέτρου (32356),
που γεννήθηκε το έτος 1964 και είναι εγγεγραμμένη στα
δημοτολόγια του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής.
Ταμιακός Βοζώρα Ευθαλία του Σταύρου (33228), που
γεννήθηκε το έτος 1967 και είναι εγγεγραμμένη στα
δημοτολόγια του Δήμου Άνω Καλαμά Ιωαννίνων.
Υλικονόμος Χελιδώνη Φρειδερίκη του Μανούση (33712),
που γεννήθηκε το έτος 1969 και είναι εγγεγραμμένη στα
δημοτολόγια του Δήμου Άνω Καλαμά Ιωαννίνων.
Μετεωρολόγος Τσιρίλα Βαρσάμω του Ιωάννη (34289),
που γεννήθηκε το έτος 1970 και είναι εγγεγραμμένη στα
δημοτολόγια του Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας.
Στρατολόγος Πόντικα Παναγιώτα του Αστεριού
(34290), που γεννήθηκε το έτος 1970 και είναι εγγε−
γραμμένη στα δημοτολόγια του Δήμου Μυγδονίας Θεσ−
σαλονίκης.
Με το βαθμό της Ανθυποσμηναγού στην αποστρατεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 παράγραφος
4 και 40 παράγραφος 1γ του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο
16 παράγραφος 1 του ν. 2342/1953, τη (Φυσιοθεραπευτή)
Κάκου Ελένη του Χρήστου (33204), που γεννήθηκε το
έτος 1966 και είναι εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια του
Δήμου Στράτου Αιτωλοακαρνανίας.
Με το βαθμό που φέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 32, 39 παράγραφος 4 και 40 του ν.δ. 445/1974
και το άρθρο 15 παράγραφος 2δ του ν. 2342/1953, την
Προγραμματιστή Η/Υ Παυλονικολάου Νίκη του Ιωάννη
(33711), που γεννήθηκε το έτος 1966 και είναι εγγεγραμ−
μένη στα δημοτολόγια του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσο−
λογγίου Αιτωλοακαρνανίας.
Οι ανωτέρω Ανθυπασπιστές εγγράφονται στα στελέ−
χη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα
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με τις διατάξεις των παραγράφων 7 του άρθρου 15 και
8 του άρθρου 16 του ν. 2342/1953 αντίστοιχα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(2)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10/946/12.6.2009 απόφαση του
Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε Ξάνθης που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2
του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/14.2.1992 τ.Α΄) των άρθρων 152,
155 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007), απο−
λύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η Οσμάν Ογλού
Μαχιντέ του Χαλήλ δασκάλα του 6/θ Μ/κού Σχ. Κιμμε−
ρίων 2ου από 22.6.2009 επειδή συμπλήρωσε 35 χρόνια
υπηρεσίας και το 60° έτος της ηλικίας της. Κωδ. φορέα:
22948.
Ο Προϊστάμενος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(3)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 624/2009 απόφαση του Δημάρχου
Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του ν. 3584/2007 και έπειτα από τις σύμφω−
νες γνωμοδοτήσεις του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Περ. Δ/νσης Αθηνών και του Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ανατολικής Αττικής όπως
διατυπώνεται στα υπ’ αριθμ. 3/9.4.2009 και 15/7.4.2009
αντίστοιχα πρακτικά, μετατάσσεται ο ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλος του Δήμου Ιλίου,
κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Κήπων με βαθμό Ε’ σε αντίστοιχη
κενή οργανική ομοιόβαθμη θέση του Δήμου Αχαρνών.
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/10516/18.6.2009)
Με την υπ’ αριθμ. 282/2009 απόφαση του Δημάρχου
Ραφήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του ν. 3584/2007 και έπειτα από τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων
ΟΤΑ Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής όπως διατυπώνε−
ται στο υπ’ αριθμ. 14/1.4.2009 πρακτικό, μετατάσσεται ο
ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, υπάλληλος του
Δήμου Ραφήνας κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας
με βαθμό Γ΄ σε κενή οργανική ομοιόβαθμη θέση κλά−
δου ΥΕ 2 Επιστάτη Καθαριότητας.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/9762/12.6.2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Τμηματάρχης
ΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 56/2009 απόφαση του Δημάρχου
Σαγιάδας Ν. Θεσπρωτίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3584/2007 «Κύρω−

ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου (αρ. απόφασης 14/2009), μετατάσσεται η
μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Σαγιάδας, Φερεντίνου
Ανδρομάχη του Ευαγγέλου, Κατηγορίας ΥΕ16 Προσω−
πικού Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση ανώτερης
Κατηγορίας ΔΕ1 Διοικητικών του ίδιου Δήμου.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ηπείρου 54/5543/16.6.2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗ − ΓΙΩΓΟΥ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 24/1.6.2009 απόφαση του Προέδρου
Δ.Σ. Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γιαννιτσών,
που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 74 παρ.6 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007)
και ύστερα από τις υπ’ αριθμ. 4/θέμα 2721.4.2009 και
2/θέμα 2° /3.3.2009 θετικές γνωμοδοτήσεις του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Πέλλας
και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α.
Ν. Κορινθίας αντίστοιχα, μετατάσσεται, η υπάλληλος
Αμανσπάδου Αναστασία του Λεωνίδα του κλάδου ΤΕ9
Βρεφονηπιοκομίας, με βαθμό Δ΄, από τον Οργανισμό
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Κορινθίων
όπου υπηρετεί, σε κενή ομοιόβαθμη θέση του Ενιαίου
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γιαννιτσών, για σοβαρούς
προσωπικούς λόγους.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, του
Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γιαννιτσών για
το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 12.800,00 € περίπου
σε βάρος των ΚΑ 02.10.6011, ενώ για κάθε ένα από τα
επόμενα έτη 25.000,00 €, περίπου ετησίως.
(Αριθμ. απόφ. Ν. Πέλλας Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας
3359/ 11.6.2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΧΤΑ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 30/2009 απόφαση Προέδρου του
Δημοτικού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΔΟΠΕ) Δήμου
Ροδίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3584/2007 άρθρο 75, μετατάσσεται η υπάλληλος Τσα−
βαρή Σεβαστή του Νικήτα από τον κλάδο ΔΕ35 Δενδρο−
κηπουρών στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού σε αντίστοιχη κενή
οργανική θέση γιατί έχει τις προϋποθέσεις του νόμου.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 7606/2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 20/2009 απόφαση του Δήμαρχου
Θεσπιέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 και ύστερα από
την υπ’ αριθμ. 4/2009 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 8 του ν. 2307/1995,
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μετατάσσεται ο υπάλληλος Μήτρου Κωνσταντίνος του
Νικολάου, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό
Δ΄ από το Δήμο Ορχομενού στο Δήμο Θεσπιέων και
σε κενή αντίστοιχη ομοιόβαθμη οργανική θέση, όπως
ειδικότερα αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
(Αριθμ. απόφ. Ν. Βοιωτίας Περιφ. Στ. Ελλάδας
5006/2009).
Με την υπ’ αριθμ. 94/2008 απόφαση του Δήμαρχου Λε−
βαδέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 13/2009 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του άρθρου 8 του ν. 2307/1995, με−
τατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Στάμος
Λουκάς του Κων/νου, από τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Κα−
θαριότητας με βαθμό Δ΄, στον ανώτερο κλάδο ΔΕ1 Δι−
οκητικών και σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δή−
μου με βαθμό Γ΄, επειδή έχει τα προβλεπόμενα από το
Νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
(Αριθμ. απόφ. Ν. Βοιωτίας Περιφ. Στ. Ελλάδας
5345/2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ
F

NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(4)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 6019/11.5.2009 απόφαση της Νομάρχη
Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 69, 73 και 74 του ν. 3528/2007 και ύστε−
ρα από την υπ’ αριθμ. 13/28.4.2009 γνωμοδότηση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, μετατάσσεται ο Στιβακτάκης
Γεώργιος του Σπυρίδωνα, υπάλληλος της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού
με βαθμό Γ΄, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού − Οικονομικού, της ίδιας κατηγορίας, με
το βαθμό που κατέχει, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπουργείου Εσωτερικών 6938/
12.6.2009).
Η Νομάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ − ΗΛΙΑΚΗ
F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4153/16.10.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Λακωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των ν. 2190/1994, 3528/2007 και των άρθρων 104 και 107
του π.δ. 30/1996, διορίζεται η Σταματία Παπαϊωάννου
του Αγαπητού, σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλ−
λήλου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας, στον κλάδο
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄
και Μ.Κ. 17ο κατηγορίας Π.Ε.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ. 6622/12.6.2009).
Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ
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(5)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 18000/5678
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φι−
λολογίας του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση
5.5.2009, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση
(1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.
6 περ. Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23
ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14
παρ. 3 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992,
του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του
π.δ. 134/1999, ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ − ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσ−
σολογία στη Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσ−
σας».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄ /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακά τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού 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, 25 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Αριθμ. 19645
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντια−
τρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Παν/μίου
Αθηνών στην συνεδρίαση 28.5.2009 αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση μιας (1) 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 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
(Γ.Σ. 20.5.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική».
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 πρωτό−
τυπα 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 εκλε−
κτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ.Φορέα
23−200 ΚΑΕ5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως»
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 696/22.6.2009 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25
παρ. 1 ν. 3549/2007 μονιμοποιείται ο Ευάγγελος Σόρο−
γκας του Σπυρίδωνα σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα.
Με την υπ’ αριθμ. 6908/11.6.2009 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30
του π.δ. 96/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση
της Πετρούλας Ντελεδήμου του Τριαντάφυλλου από τη
θέση υπαλλήλου του ΠΕ κλάδου Διοικητικού−Οικονομικού
του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Β΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 15°, από 22.5.2009, ημερομηνία επίδοσης της
παραίτησης της στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, λόγω
συμμετοχής της ως υποψηφίου μέλους στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις εκλογές της 7.6.2009.
Με την υπ’ αριθμ. 697/22.6.2009 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 Σπυρίδων Μοσχονάς
του Αγγελοδιονυσίου σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα.
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Αριθμ. 3072
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών.
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ OIKONOMIKOΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 13 και 14 του ν. 1268/1982
και του άρθρου 6 και 7 του ν. 2083/1992, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει
2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2, και του άρθρου
2 παρ. 1 του ν. 2517/1997.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4) Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνί−
ας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν. 9η/
20.5.2009).
Προκηρύσσουμε την πλήρωση:
• Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο
γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση
υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα
σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του
εγγράφου της ανακοίνωσης (άρθρο 6 περιπτ. Α. του
ν. 2188/1994).
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές και
τη δράση τους 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.
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. Τέσσερα (4) αντίτυπα όλων των επιστημονικών ερ−
γασιών τους.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμέ−
νου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (για δικαστική
χρήση).
7. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτο−
βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2, 3 και 4 θα πρέ−
πει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την προθεσμία
υποβολής. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 5 και 6 θα
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το
δικαιολογητικό με στοιχείο 7 θα πρέπει να κατατεθεί
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της
σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
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ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ−
γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 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 υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009
Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3314/22.6.2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχετι−
κές διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007,
μονιμοποιείται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προ−
ϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο
Αζαριάδης − Τοπάλογλου Φίλιππος του Νικολάου στην
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντι−
κείμενο «Σχεδίαση για Παραγωγή Προϊόντων και Συ−
στημάτων».
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ
F
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. 52401
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής, της Σχολής Νομικών,
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση
της υπ’ αριθμ. 297/24.2.2009, αποφάσισε την προκήρυξη
για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982 όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992,
του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε

6018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992 και το άρ−
θρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του
ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 και
του π.δ. 134/1999 ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟ−
ΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ−
ΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Γ.Σ. Τομέα 230/20.1.2009).
−Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιονομικό
Δίκαιο».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Νομικής την υποψηφιότητα
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης
της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο
Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο−
λογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα, σε τριάντα πέντε (35) αντί−
γραφα, για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά
δημοσιεύματα καθώς και τριάντα πέντε (35) αντίτυπα
τους.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
−Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής
ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της
αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό1
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης

γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2009
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Αριθμ. 52402
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 182/30.4.2009
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 ΣΧΟ−
ΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (Συνεδρίαση Γ.Σ. του Τομέα
αριθ. 1/24.2.2009)
−Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό
αντικείμενο «Οικολογικά μοντέλα»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Βιολογίας την υποψηφιότητα τους
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της
δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο
Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο−
λογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε τριάντα πέντε (35) αντίτυ−
πα που να περιέχει τα των σπουδών τους και τη δράση
τους, καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών
εργασιών.
3. Τέσσερα (4) αντίτυπα όλων των επιστημονικών τους
εργασιών ή ένα (1) αντίτυπο αυτών και τρία (3) σε ηλε−
κτρονική μορφή.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής
ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
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ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της
αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 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 Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκηρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2009
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην υπ’ αριθμ. 47292/15.5.2009 προκήρυξη θέσης μέ−
λους ΔΕΠ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 422/τ.Γ΄/3.6.2009
επέρχεται η παρακάτω διόρθωση:
1. Αριθμ. 47292
Από το εσφαλμένο:
Α) «... με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Μουσι−
κολογία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος...».
Β) «... με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Μου−
σικολογία: θεωρία και πράξη της μουσικής υφής». Οι
υποψήφιοι σε αυτή τη θέση...».
Γ) «... Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ»
Στο σωστό:
Α) «... με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Μουσικο−
λογία: θεωρία και πράξη της μουσικής υφής».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος...»
Β) «... με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Μου−
σικολογία: θεωρία και πράξη της μουσικής υφής». Οι
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υποψήφιοι σε αυτή τη θέση...»
Γ) «... Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ».
(Από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
F
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Δια της υπ’ αριθμ. 466/17.6.2009 Πράξεως του Σεβα−
σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που
εκδόθηκε συμφωνά με τις κείμενες διατάξεις, το άρ−
θρο 20 του ν. 1476/1984 και της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.
10/245/ 15824 π.έ./28.7.2005 αποφάσεως του Υπουργικού
Συμβουλίου, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Βαλτινός του
Δημητρίου, δόκιμος υπάλληλος της Ιεράς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος, εις την κενή θέση Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού −
Οικονομικού, με είσαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο 18 καί
διετή δοκιμαστική υπηρεσία, ως κεκτημένου τα νόμιμα,
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Ο Μητροπολίτης
† Ο Φθιωτίδος ΝΙΚΟΛΑΟΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Με την υπ’ αριθμ. 304/10.6.2009 πράξη του Διοικητή
του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007
γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της
ΔΑΪΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, μόνιμης υπαλ−
λήλου του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», κατηγορίας TE και
Κλάδου Νοσηλευτριών, με βαθμό Γ΄ και 15° Μ.Κ., από
1.6.2009 λόγω διορισμού της στο ΥΕΘΑ/ΓΕΣ.
Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 15122/3.6.2009 πράξη αποδοχής πα−
ραίτησης του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση
από την υπηρεσία μας λόγω συνταξιοδότησης, της μο−
νίμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου,
Μύρκου Κωνσταντινιάς του Ιωάννη, με βαθμό Α΄ και
8° Μ.Κ. από 31.5.2009, σύμφωνα με το άρθρο 148 του
ν.3528/2007.
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
Με την υπ’ αριθμ. 10877/23.6.2009 απόφαση του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα το άρθρο 148
ν. 3528/2007 η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του
Γενικού Νοσοκομείου Πύργου ΘΛΙΒΕΡΟΥ ANΔΡΙΑΝΑΣ
του Γεωργίου κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Δ΄
που είχε διορισθεί στη θέση αυτή όπως προκηρύχθηκε
στην υπ’ αριθμ. 22454/2005 προκήρυξη, με την υπ’ αριθμ.
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12106/16.7.2008 απόφαση Διοικητή του ανωτέρω αναφε−
ρόμενου Νοσοκομείου που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.
840/11.9.2008 ΦΕΚ τ.Γ΄, από 19.6.2009 όπου υπέβαλλε την
παραίτηση της στην υπηρεσία μας.
Ο Διοικητής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ
F
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ − ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 90/24.2.2009 απόφαση του Διοικητή
του Κρατικού Θεραπευτηρίου −Κέντρου Υγείας Λέρου
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου,
η οποία εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 15/9.12.2008 (θέμα
2°) γνωμοδότηση του Ε.Υ.Σ. του Θεραπευτηρίου μας και
σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 73 του ν. 3528/2007, το
άρθρ.11 του ν. 2955/2001, μετατάσσονται οι παρακάτω
μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ−Φυλάκων Ασθενών
σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου
ΔΕ−Επιμελητών Ασθενών με τον βαθμό που κατέχουν.
1. Ασβεστά Μαρία του Θεοδώρου
2. Γαμπιέρης Σπυρίδων του Ιωάννη
3. Δράκος Αθανάσιος του Μιχαήλ
4. Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής του Βασιλείου
5. Ζώρζου Μηνάς του Ανδρέα
6. Ζώρζου Αριστείδης του Ανδρέα
7. Νομικού Χριστίνα του Εμμανουήλ

8. Καδοβασίλη Αρεζίνα του Βασιλείου
9. Κουτούζου Διονυσία του Γεωργίου
10. Σούλος Εμμανουήλ του Θεοδώρου
11. Σκιτζής Κων/νος του Βασιλείου
12. Σταυρουλάκης Στέλιος του Γεωργίου
13. Χονδρόγιαννος Σταύρος του Εμμανουήλ
14. Χονδρογιάννου Βασιλεία του Ιωάννη
15. Ρεμπούλης Γεώργιος του Αντωνίου
16. Περής Νικόλαος του Γεωργίου
17. Κουμπάρος Βασίλειος του Βασιλείου
18. Λιβανός Κων/νος του Νικολάου
19. Μαραβέλιας Ιωάννης του Δημητρίου
20. Δράκου Καλλιόπη του Σπυρίδωνα
21. Πάντελος Χρήστος του Νικολάου
22. Νταλλαρής Χρήστος του Ευστρατίου
23. Κουτούζος Ιωάννης του Εμμανουήλ
24. Μπίλλης Μάρκος του Λουκά
25. Νταλλαρής Ιάκωβος του Ιωάννη
26. Χονδρόγιαννος Ιωάννης του Εμμανουήλ
27. Δράκος Εμμανουήλ του Γεωργίου
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης: 4019/6.4.2009)
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