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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(1)

  Με την υπ’ αριθμ. 141296πε/Β2/4.3.2009 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/
2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», μετατάσσεται η Αικατερίνη 
Ευσταθίου του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος βαθμού Γ΄ και 
κλάδου TE Διοικητικού − Λογιστικού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, σε κενή οργανική θέση κλάδου TE 
Διοικητικού − Λογιστικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με το βαθμό και 
το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ 5650/10.3.2009). 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

(2)

Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 8352/20.2.2009 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 
του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/
1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 
του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του 

αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/
2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ’ αριθμ. 
Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 υπουργικής απόφασης, διορί−
ζεται ο ιατρός ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
Γεωργίου, σε θέση Επιμελητή Β΄ Ορθοπαιδικής στο Γ.Ν.Α 
«ΚΑΤ» θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 2386/3.3.2009).

       Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 8351/20.2.2009 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 
του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/
1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 
του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του 
αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/
2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ’ αριθμ. 
Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 υπουργικής απόφασης, διορίζε−
ται η ιατρός ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Απόστολου, σε 
θέση Επιμελήτριας Β΄ Ορθοπαιδικής στο Γ.Ν.Α «ΚΑΤ» 
θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 2386/3.3.2009).

         Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.6641/20.2.2009 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 
του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/
1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 
του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του 
αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/
2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ’ αριθμ. 
Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 υπουργικής απόφασης, διορίζε−
ται η ιατρός ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου, σε θέση 
Επιμελήτριας Β΄ Κυτταρολογίας στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑ−
ΤΕΙΟ» θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 2386/3.3.2009).

   Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ−ΣΤΡΑΤΗΣ

-
       Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/οικ.33051/2009 απόφαση της 

Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προσωπικού Νομικού 
Προσώπου του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
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λεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138), τα άρθρα 155 
και 156 του ν. 3528/2007, του άρθρου 71 παρ. 4 και 5 του 
ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123) του π.δ. 95/2000 καθώς και την υπ’ 
αριθμ. Γ.Π. οικ.125558/4.10.2007 υπουργική απόφαση και 
του άρθρου 37 του ν. 1813/1988, λύεται αυτοδίκαια, κατά 
την 28.2.2009 η υπαλληλική σχέση του ιατρού Γεωργίου 
Τριανταφύλλου του Ανδρέα του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 
λόγω συμπλήρωσης 35/ετούς πραγματικής, δημόσιας 
και συντάξιμης υπηρεσίας.

Η υπηρεσία του ιατρού αναλύεται ως εξής:
α. Από 8.3.1971 μέχρι 30.4.1972 σε θέση αγροτικού στο 

Α.Ι. Πλατάνου Λακωνίας.
Ε:1, Μ:1, Η:22
β. Από 1.12.1973 μέχρι 1.1.1975 σε θέση βοηθού.
Ε:1, Μ:1, Η:0
γ. Από 1.10.1975 μέχρι 16.10.1976 σε θέση βοηθού στο 

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
Ε:1, Μ:0, Η:15
δ. Από 29.4.1977 μέχρι 30.4.1978, από 3.5.1978 μέχρι 

3.11.1978 και από 6.11.1978 μέχρι 12.1.1986 σε θέση βοηθού 
στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Ε:8, Μ:8, Η:7
ε. Από 13.1.1986 μέχρι 7.12.1998 σε θέση Επιμελητή στο 

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
Ε:12,Μ:10,Η:24
στ. Από 8.12.1998 μέχρι 28.2.2009 σε θέση Ε.Α΄ (Αν.

Διευθυντής Καρδιολογίας στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
Ε:10, Μ:2, Η:20
Σύνολο: Ε.35, Μ:0, Η: 28

   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Β. ΠΑΠΑΝΟΤΗ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(3)

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Με την υπ’ αριθμ. 3/8.1.2009 απόφαση του Δημάρχου 
Κηρέως, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3584/2007, τις σχετικές του ν. 2190/1994 όπως ισχύ−
ουν και την υπ’ αριθμ. 2947/30.10.2008 απόφαση του 
Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε θέση μόνιμου 
προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/219Μ/2007 
προκήρυξη του Δήμου Κηρέως Νομού Εύβοιας (ΦΕΚ 
147/τ.ΑΣΕΠ/4.6.2007), στο Δήμο Κηρέως, κλάδου ΠΕ Οι−
κονομικού − Λογιστικού και με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, ο 
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 1760/233/2009). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Α. ΛΑΔΕΡΟΥ − ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ
F

NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(4)

       ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ − ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

  Με την υπ’ αριθμ. οικ. 27946/10728/31.12.2008 απόφα−
ση του Νομάρχη Πειραιά, η οποία εκδόθηκε βάσει των 
διατάξεων του π.δ. 30/1996 και των άρθρων 70 και 73 

του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος 
της Νομαρχίας Πειραιά Παπαδοπούλου Ευαγγελία του 
Κωνσταντίνου από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμμα−
τέων και με βαθμό Γ΄ σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας 
ΠΕ Περιβάλλοντος με ειδικότητα Χημείας και με το 
βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών 927/5.2.2009). 

  Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F

     ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην υπ’ αριθμ. 411/10.2.2009 πράξη του Νομάρχη 
Σερρών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 173/5.3.2009 τ. Γ΄ 
και αφορά λύση υπαλληλικής σχέσης, επιφέρονται οι 
πιο κάτω διορθώσεις σφαλμάτων:

Στη σελίδα 1423, στήλη 2η και στίχους 34, 35, περιεχ. 3
Από το λανθασμένο:
α) «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Β) «Με την υπ’ αριθμ. 411/10.2.2003 πράξη …»
Στο σωστό:
α) «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ»
Β) «Με την υπ’ αριθμ. 411/10.2.2009 πράξη …». 

 (Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών)

F  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

     Αριθμ. 10127/2661
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παι−

δαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου.

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του Παν/μίου Αθηνών στην 3η συνε−
δρίαση της 14.1.2009, αποφάσισε την προκήρυξη για 
την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό 
ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των αρθ. 21 και 25 
παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 ν. 1268/1982, 
του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (Γ.Σ 10.12.2008)
− Μια (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Ελληνικής ως 
μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας και με τη χρήση 
των νέων Τεχνολογιών».

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.
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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.

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 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

- 
    Αριθμ. 10471/2729
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φαρμακευτι−

κής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 12.1.2009, αποφάσισε την προκήρυ−
ξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό 
ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των αρθ. 21 και 25 
παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 ν. 1268/1982, του 
αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Γ.Σ. 24.11.2008)

− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Φαρμακογνωσία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής 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. 
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 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

- 
    Αριθμ. 7832/2831

Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Παν/μίου 
Αθηνών στην 4η συνεδρίαση της 16.12.2008, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης 
Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄
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ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 
και των αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 
14 παρ. 2 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, 
του αρθ. 1 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 
134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΠΕ−
ΡΙΦΟΡΑΣ (Γ.Σ 3.11.2008)

− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Υγείας»

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:
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.

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 ιθα−
γένεια 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 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ 

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Αριθμ. 7231
Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αφορά την 

πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 περί ιδρύσεως του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1ζ και 

του άρθρου 14 παράγραφος 5α του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78/14.3.2000 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 509/1983 (ΦΕΚ 195/30.12.1983 
τ.Α΄) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσε−
ων, μονιμοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών 
που αφορούν στα μέλη του Ειδικού Διοικητικού Τεχνι−
κού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) των Α.Ε.Ι.», του π.δ. 484/1984 
(ΦΕΚ 173/13.11.1984 τ. Α΄) «Βαθμολογική και μισθολογική 
εξέλιξη των μελών Ειδικού Διοικητικού −Τεχνικού Προ−
σωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», του 
π.δ. 107/1986 (ΦΕΚ 40/9.4.1986 τ. Α΄) «Τροποποίηση κ συ−
μπλήρωση .... Ειδικού Διοικητικού − Τεχνικού Προσωπικού 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του π.δ. 
117/2002 (ΦΕΚ 99/1.5.2002 τ.Α΄) «Βαθμολογική κατάσταση 
και εξέλιξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29.6.1999 
τ.Α΄) «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και δημόσιες 
υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρ−
μοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».

5. Το υπ’ αριθμ. Φ. 131.1/21111/Β2/17.8.2007 έγγραφο του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με το οποίο κατανέμονται στο Πα−
νεπιστήμιο Αιγαίου 3 θέσεις (πιστώσεις) Ε.Τ.Ε.Π. και 1 
θέση (πίστωση) Ε.Ε.ΔΙ.Π.

6. Την απόφαση (2.9) του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με αριθμό συνεδρίασης 38/17−
18.4.2008, σύμφωνα με την οποία διατίθενται μία θέση 
Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

7. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης με αριθμό συνε−
δρίασης 25/21.5.2008, σχετικά με την προκήρυξη μιας 
θέσης Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή TE για την κάλυψη των 
αναγκών του εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος, 
προκηρύσσουμε:

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης) ή TE (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με εισαγωγική 
βαθμίδα Δ΄, για τη Διαχείριση, την Τεχνική Υποστήριξη, 
τη Συντήρηση Δικτύων Υπολογιστών και Υπηρεσιών, για 
την παροχή Εξειδικευμένων Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τυπικά προσόντα για την κατάληψη της ανωτέρω 
θέσης είναι:

Α. Για τους υποψήφιους της κατηγορίας ΠΕ:
1. Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πληροφορικής, Μηχανικών 

ή συναφούς αντικειμένου) ή ισότιμου και αντίστοιχου 
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

2. Γνώση μιας γλώσσας.
3. Εξειδίκευση στις υπηρεσίες:
− Μηχανικού ή Διαχειριστή Συστημάτων και Δικτύων
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− Εγκατάσταση−Υποστήριξη Συστημάτων, Δικτύων, 
Εφαρμογών

− Ανάπτυξη Υπηρεσιών σε Υπολογιστικά Κέντρα και 
Δίκτυα

Ανάπτυξη Δικτυακών Εφαρμογών η οποία αποδεικνύ−
εται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη επι−
μόρφωση είτε από επαγγελματική ερευνητική πείρα είτε 
από συνδυασμό αυτών.

Β. Για τους υποψήφιους κατηγορίας TE:
1. Κατοχή πτυχίου Τ.Ε.Ι. (Πληροφορικής, Μηχανικών 

ή συναφούς αντικειμένου) ή ισότιμου και αντίστοιχου 
τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής και σε περίπτωση έλλειψης τούτου, 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμου τίτλου σπουδών αναγνωρισμέ−
νων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας σχετικής με την 
ειδίκευσή τους

3. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε συνα−
φές αντικείμενο, όπως:

− Μηχανικού ή Διαχειριστή Συστημάτων και Δικτύων
− Εγκατάσταση − Υποστήριξη Συστημάτων, Δικτύων, 

Εφαρμογών
− Ανάπτυξη Υπηρεσιών σε Υπολογιστικά Κέντρα και 

Δίκτυα
− Ανάπτυξη Δικτυακών Εφαρμογών
Επίσης, θα ληφθούν υπόψη:
Γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ, δικτύων (ενσύρματων και 

ασύρματων) και ιδιαίτερα τεχνολογιών πλέγματος (GRID).
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των υποψηφί−

ων, όπως περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους, 
θα γίνει από τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν 
ενώπιον της Επιτροπής, Αξιολόγησης και με προσωπική 
συνέντευξη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκη−
σης (Φωστίνη 31, 821 00 Χίος, τηλ. 22710 35412 υπόψη Α. 
Κυριακάκη) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευ−
σης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς η 
θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον 
οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό απαιτείται επί−
σημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

3. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα αναφέρει 
ακριβή στοιχεία σχετικά με τις σπουδές, τις γνώσεις και 
την εμπειρία τους (5 τουλάχιστον αντίτυπα).

4. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον 
υπάρχουν) (4 σειρές).

5. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ή επαγγελματικής 
πείρας (4 σειρές).

6. Οι πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο−
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελλη−
νικού ΑΕΙ 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.

7. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα υποβληθεί 
μετά την επιλογή).

Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης 
διορισμού:

− Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

− Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

− Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
− Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού 

γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερό−
μενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση. 
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.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0211 του Φ.19.205 από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 7 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
     Αριθμ. 1434
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 

87/82. τ.Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2,3,4,6 και Β, Γ, 
Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ.Α΄ ), του άρθρου 1 
παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/97, τ.Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/07, τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 
160/11.8.1997, τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 παρ. 1 του ν. 3549/
2007 (ΦΕΚ 69/07, τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/99, τ.Α΄).
5. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 

του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ−
στημάτων (συν. 1/16.10.2008, θέμα 2.2).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 
(συν. 13/30.10.2008, θέμα 5.15) του Πανεπιστημίου Αιγαί−
ου, αποφασίζουμε:

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

Τμήμα: Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη−
μάτων.

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−
στικό αντικείμενο «Μέθοδοι Προσομοίωσης Υλικών στη 
Σχεδίαση Προϊόντων».
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το 
ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί 
από ΑΕΙ του εξωτερικού.

4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

7. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ενωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6, 7 θα κατατεθούν από 
τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, 
καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας 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 προκύηρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 4 Μαρτίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 35582
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Αριστοτέλειου Πα−

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Επίκου−
ρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία 
της Παιδείας».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέ−
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή 
της αριθμός 09Ε1/29.1.2009, 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 
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
Παιδαγωγική Σχολή
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών (Γενική 

Συνέλευση αριθμός: 32/21.1.2009)
Μία θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία της Παιδείας».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 

Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης την υποψηφιότητά τους μέσα σε απο−
κλειστική 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 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 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 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης.

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 
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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 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 ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

F

       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 12757
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φι−
λοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

   Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει μία (1) 
θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 
301/18.2.2009 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδι−
κής Σύνθεσης του Τμήματος Γ.Π.Ψ. και τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του ν. 2083/
1992, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μετα−
γενέστερα, του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 και του άρθρου 
21 και 23 του ν. 3549/2007, ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας στη βαθμίδα 
του Επίκουρου καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική Φιλο−
σοφία, Νεότερη Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν στη Γραμμα−
τεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννί−
νων, 451 10 Ιωάννιννα) την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της προκήρυξης 
αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Επίσης να συνυποβάλουν:
1. Αντίγραφα (ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα εις τε−

τραπλούν) των τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που 
οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της 
αλλοδαπής απαιτείται και η αναγνώριση από το Διαπανε−
πιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή πρώην ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.

2. Αντίτυπα επιστημονικών εργασιών: α) για τη βαθ−
μίδα του Επίκουρου καθηγητή σε 28 σειρές, β) για τη 
βαθμίδα του Λέκτορα σε 30 σειρές.

3. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύμα−
τα: α) για τη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή 33 αντί−
γραφα, β) για τη βαθμίδα του Λέκτορα 35 αντίγραφα.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

5. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας (ανα−
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους του οποίου την ιθαγένεια έχει ο υποψήφιος.

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

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 κοτά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους.

Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολο−
γικού γραφείου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία μας).

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 δε θα έχουν το κώλυμα αυτό κατά το χρόνο έκδοσης 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες από κράτη − μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν εκτός 
των παραπάνω 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 το οποίο θα αποδεικνύει την πλήρη γνώση και 
την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά Υγείας και Ιθαγένειας για τους 
αλλοδαπούς υποψηφίους θα κατατεθούν το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποία το ύψος δε μπο−
ρεί 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.

   Ιωάννινα, 26 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

F

       ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ

   Με την υπ’ αριθμ. 43/9.3.2009 πράξιν του Μητροπο−
λιτικού (Υπηρεσιακού) Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπό−
λεως Καρυστίας και Σκύρου, ο κανονικώς και νομίμως 
εκλεγείς, χειροτονηθείς και διορισθείς δια της υπ’ αριθμ. 
172/2009 αποφάσεως, Διάκονος εις την κενήν οργανικήν 
θέσιν του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου της ενορίας 
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Κύμης, Βλαδίμηρος − Αλέξανδρος Μπερεγκοβόϊ του 
Σεργίου, διαβαθμίζεται εις την Β΄ Μισθολ. Κατηγορίαν, 
TE1 Κλάδον και 17ον Μισθ. Κλιμάκιον.

Η μισθοδοσία του αρχίζει την 9ην Μαρτίου 2009. 

  Ο Μητροπολίτης
†Ο Καρυστίας και Σκύρου ΣΕΡΑΦΕΙΜ

F

       ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. Φ00/23301/9.3.2009 απόφαση της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της 
Διοίκησης του Ι.Κ.Α., διαπιστώνεται η αποχώρηση από 
την υπηρεσία του Ιδρύματος του ΝΤΑΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΥ του Γεωργίου, υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από τις 23.2.2009, επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή 
η υπ’ αριθμ. 948/23.2.2009 δεύτερη αίτησή του «περί 
παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/9.2.2007 λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση.

      Με την υπ’ αριθμ. Φ00/ 27077/9.3.2009 απόφαση της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της 
Διοίκησης του Ι.Κ.Α., διαπιστώνεται η αποχώρηση από 
την υπηρεσία του Ιδρύματος του ΜΠΑΛΚΟΥΛΗ ΧΡΗ−
ΣΤΟΥ του Νικολάου, υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλά−
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από τις 3.3.2009, επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδε−
κτή η υπ’ αριθμ. 3734/3.3.2009 δεύτερη αίτησή του «περί 
παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα 
με την παρ.5 του άρθρου 148 του ν. 3528/9.2.2007 λύε−
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση.

   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΜΟΚΑ

    Ö

     ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Με την υπ’ αριθμ. 150/9.3.2009 πράξη του Προέδρου 
του Δ.Σ., του Ινστιτούτου Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος 

Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας Ν.Π.Δ.Δ., που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, το υπ’ 
αριθμ. 201/28.11.1995 ΦΕΚ (δημοσίευμα διορισμού), τις υπ’ 
αριθμ. 26/12.2.2009 και 31/27.2.2009 (αιτήσεις παραίτησης 
του υπαλλήλου), λύεται η υπαλληλική σχέση του ΛΟΥΚΙ−
ΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ιωσήφ, μονίμου υπαλλήλου του ΔΕ 
Χειριστών Ιατρικών Συσκευών( Χειριστών − Εμφανιστών) 
από 27.2.2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης.

  Ο Πρόεδρος
Ι. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
F

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(6)

   ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ −ΣΕΡΡΩΝ 

Οριστικός Πίνακας
Διοριστέου για πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης 

κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), κλάδου 
ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας (εσωτερικών χώρων) 
στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας, Αγωγής και Φροντίδας 
του Δήμου Νιγρίτας.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ
 ΠΑΤΕΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

1 ΠΑΠΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 1290

Ο ανωτέρω πίνακας κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 447/
17.2.2009 απόφαση του Α΄ Τμήματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 1/62Μ/2008 προκήρυξη (ΦΕΚ 186/23.4.2008 
τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

  Η Επιτροπή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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