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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)
 Με την υπ’ αριθμ. 2/8037/0094/5.5.2008 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μετα−
φορών και Επικοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Υπαλληλικού Κώ−
δικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Σταματίνα Παπαδόγγονα 
του Γρηγορίου, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού−Οικονομικού του Ταμείου Παρα−
καταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία).

Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μετάτα−
ξη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Παρα−
καταθηκών και Δανείων και η ύπαρξη σχετικών πιστώ−
σεων αναφέρονται στην κοινή απόφαση μετάταξης της 
υπαλλήλου και προκύπτουν από στοιχεία που βεβαίωσε 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ’ αριθμ. 
6120/20.2.2008 έγγραφό του.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. Τ. 2069/5212/0003/5.5.2008 απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 69, 73 και 
74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) μετατάσσεται 
ο Αγγουλές Αντώνιος του Γεωργίου, υπάλληλος με Α΄ 
Βαθμό του Κλάδου ΠΕ Φοροτεχνικών, σε αντίστοιχη, 
ομοιόβαθμη, κενή οργανική θέση του Κλάδου ΠΕ Τελω−

νειακών, αφού κατέχει τα απαιτούμενα για τη μετάταξη 
αυτή προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Ο.Ο. 7012/7.5.2008).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2)
    Αριθμ. Φ.121/25/9919/Β2

Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου.

  Ο 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 παρ. 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 

Σύνθεσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (συν. 
14.12.2007) του Πάντειου Πανεπιστημίου.

5. Το υπ’ αριθμ. 209/16.1.2008 έγγραφο του Πάντειου 
Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

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

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στημών

− Τμήμα: Δημόσιας Διοίκησης
− Τομέας: Οικονομίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονο−
μία».

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, 
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όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

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

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 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, 23 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ.121/27/9914/Β2

Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο 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 παρ. 1 του 

ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και 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 Μεσογειακών Σπουδών (συν. 
5/21.11.2007) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Παν/μίου Αιγαίου.

5. Το υπ’ αριθμ. 424/21.1.2008 έγγραφο του Παν/μίου 
Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ

Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Μεσογεια−
κών Σπουδών

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία: 
Γραμματική Περιγραφή Γλωσσικών Συστημάτων».

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας
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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
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 υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

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

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
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ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ. 121/34/21171/Β2

Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Ιατρικής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 και 14 παρ. 3, 4 

του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 § 1 του ν. 2083/1992, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/1997 
(ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ. Α΄).

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης (συν. 6/15.1.2008) του Τμήματος Ιατρικής του Δη−
μοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.

5. Το υπ’ αριθμ. Α5071/25.1.2008 έγγραφο του Δημο−
κρίτειου Παν/μίου Θράκης, αποφασίζουμε:

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

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

− Τμήμα: Ιατρικής
− Τομέας: Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Ορ−

γάνων
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία».
Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας
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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία 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 υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ.121/39/13537/Β2

Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 και 14 παρ. 

3, 4 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 παρ. 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. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 

Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (συν. 
5/17.1.2008) του Παν/μίου Πατρών.

5. Το υπ’ αριθμ. 1159/24.1.2008 έγγραφο του Παν/μίου 
Πατρών, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Σχολή: Πολυτεχνική
Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Κατασκευών
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογισμός Με−
ταλλικών Κατασκευών».

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας
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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
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 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. 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 υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ.121/23/142355π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοι−

νωνιολογίας του Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών.

  Ο 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 παρ. 1 του 
ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ. Α΄).

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (συν. 6−11−2007) 
του Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στημών.

5. Το υπ’ αριθμ. 4788/6.12.2007 έγγραφο του Παντείου 
Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, απο−
φασίζουμε:

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

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα: Κοινωνιολογίας Τομέας: Γενικής Κοινωνιολογίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Κοινωνιο−
λογία».

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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
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 υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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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 υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ.121/29/137945π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επι−

στήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημί−
ου Ιωαννίνων.

  Ο 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 παρ. 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. 4 του ν. 2517/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών 
(συν. 133/9.11.2007) της Σχολής Επιστημών και Τεχνολο−
γιών του Παν/μίου Ιωαννίνων.

5. Το υπ’ αριθμ. 7360/27.11.2007 έγγραφο του Παν/μίου 
Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σχολή: Επιστημών και Τεχνολογιών Τμήμα: Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Υλικών

−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνω−
στικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Επιφανειών 
Διεπιφανειών (Πειραματική Κατεύθυνση)».

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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
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 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. 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 υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. Φ. 121/25/141449π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 Ο 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 παρ. 1 του 
ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.1.1997 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και 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 Διοίκησης Επιχειρήσεων (συν. 
1/25.9.2007) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του 
Παν/μίου Αιγαίου.

5. Το υπ’ αριθμ. 7333/5.12.2007 έγγραφο του Παν/μίου 
Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σχολή: Επιστημών της Διοίκησης Τμήμα: Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Υπηρεσιών 
στον Τουρισμό».

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 Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

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

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(3)

Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Μαΐου 2008, που εκ−
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος 
και το άρθρο 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων 
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός 
ν. 1756/1988 ΦΕΚ 35) όπως ισχύει σήμερα:

Α. Μετατίθεται ο εισαγγελέας εφετών Κρήτης Γεώρ−
γιος Σκληρής στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, με 
αίτηση του και δικές του δαπάνες.

Β. Προτάσσεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του 
εισαγγελέα εφετών, για πλήρωση κενής οργανικής θέ−
σης, η αντεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης Βασιλική 
Θεοδώρου, που έχει τα νόμιμα προσόντα και τοποθετή−
θηκε στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, της προαγωγής 
της λογιζόμενης από 15.4.2008.

Γ. Προτάσσεται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του αντεισαγ−
γελέα εφετών, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης, η 
εισαγγελέας πρωτοδικών Πειραιώς Σπυριδούλα Πρε−
σβεία, που έχει τα νόμιμα προσόντα και τοποθετήθηκε 
στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Δ. Μετατίθενται οι κατωτέρω εισαγγελείς πρωτοδι−
κών, ως εξής:

1) Αθηνών, Γαληνός Μπρης στην Εισαγγελία Πρωτοδι−
κών Πειραιώς, με αίτηση του, 2) Ηρακλείου, Αλεξάνδρα 
Χολέβα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, 3) Πα−
τρών, Γεωργία Δούρου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ηρακλείου, 4) Καβάλας, Δέσποινα Καλάΐτζίδου στην Ει−
σαγγελία Πρωτοδικών Δράμας και 5) Ηρακλείου, Ιωάννα 
Ζωγράφου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας, με 
αίτηση τους και δικές τους δαπάνες.
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Ε. Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του εισαγγελέα 
πρωτοδικών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι 
κατωτέρω αντεισαγγελείς πρωτοδικών, που έχουν τα 
νόμιμα προσόντα και τοποθετήθηκαν ως εξής:

1) Αθηνών, Ελένη Μαυροπούλου στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Πατρών, της προαγωγής της λογιζόμενης 
από 23.3.2008 και 2) Ηρακλείου, Μαρία Πολιτάκη στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης 4245/2008).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(4)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

     Με την υπ’ αριθμ. 35/776/16.4.2008 απόφαση του Προ−
έδρου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Περι−
στερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3584/2007, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 
όπως ισχύουν και την υπ’ αριθμ. 546/26.2.2008 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική 
θέση των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Περιστε−
ρίου η ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Σωκράτη, κλάδου 
ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Ε΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 12063/13.5.2008). 

   Με την υπ’ αριθμ. 36/777/16.4.2008 απόφαση του Προ−
έδρου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Περι−
στερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3584/2007, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 
όπως ισχύουν και την υπ’ αριθμ. 546/26.2.2008 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανι−
κή θέση των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Πε−
ριστερίου η ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Πέτρου, κλά−
δου ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκομίας, με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 12064/13.5.2008).

      Με την υπ’ αριθμ. 37/778/16.4.2008 απόφαση του Προ−
έδρου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Περι−
στερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3584/2007, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 
όπως ισχύουν και την υπ’ αριθμ. 546/26.2.2008 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανι−
κή θέση των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Πε−
ριστερίου η ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Στεφάνου, κλά−
δου ΠΕ Νηπιαγωγών, με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 12065/13.5.2008).

      Με την υπ’ αριθμ. 38/779/16.4.2008 απόφαση του Προ−
έδρου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Περι−
στερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3584/2007, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 
όπως ισχύουν και την υπ’ αριθμ. 546/26.2.2008 απόφα−
ση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή ορ−
γανική θέση των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών 
Περιστερίου η ΚΡΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Παναγιώτη, κλά−
δου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας, με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 12066/13.5.2008).

      Με την υπ’ αριθμ. 40/781/16.4.2008 απόφαση του Προ−
έδρου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Περι−
στερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν. 3584/2007, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 
όπως ισχύουν και την υπ’ αριθμ. 546/26.2.2008 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανι−
κή θέση των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Πε−
ριστερίου η ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου, κλά−
δου ΠΕ Νηπιαγωγών, με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 12067/13.5.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 39/780/16.4.2008 απόφαση του Προ−
έδρου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Περι−
στερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3584/2007, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 
όπως ισχύουν και την υπ’ αριθμ. 546/26.2.2008 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική 
θέση των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Περιστε−
ρίου η ΦΡΙΝΤΖΙΛΑ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΥΕ 
16 Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Ε’.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 12023/13.5.2008).

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 34/16.4.2008 απόφαση του Προέδρου 

του Ν.Π. «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Περιστερί−
ου» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 
152 του ν. 3584/2007 γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης 
της υπαλλήλου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ − ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ−
ΓΑΣ του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ16 Νηπιαγωγών (προς.) με 
βαθμό Α΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 12061/14.5.2008).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)

    Αριθμ. Α 7409
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επι−

στημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής, του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  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,

2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997,
3. τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 

(ΦΕΚ 69/20.3.2007 τ. Α΄),
4. την υπ’ αριθμ. Φ121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 

1089/29.12.1995 τ. Β΄) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2),
5. την υπ’ αριθμ. Ε69/6.3.2008 απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής,

6. το υπ’ αριθμ. 250/13.3.2008 (Α7409/26.3.2008) έγγρα−
φο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική».

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 σώματα όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής 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 αυτεπάγγελτα 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 αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα 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 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 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. 

 Κομοτηνή, 10 Απριλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δια της υπ’ αριθμ. 507/2008 ημετέρας Πράξεως και 
συμφώνως προς το αρθρ. 67 παρ. 5 του υπ’ αριθμ. 5/1978 
Κανονισμού «Περί Κωδικός Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων», 
το αρθρ. 9 του υπ’ αριθμ. 158/2003 Κανονισμού της Ι. 
Συνόδου (ΦΕΚ Α΄ 240/7.10.2005), τον υπ’ αριθμ. 165/2005 
Κανονισμόν της Ι. Συνόδου (ΦΕΚ Α΄ 252/12.10.2005), το 
υπ’ αριθμ. 359/636/31.3.2008 έγγραφον του Πανοσ. Άρχι−
γραμματέως της Ι. Συνόδου και το υπ’ αριθμ. 48/18.3.2008 
πρακτικόν του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Εκκλ. Οργανισμών, ο υπάλληλος της Εκκλη−
σιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών Γεώργιος 
Λαχανάς του Ηλία μετατάσσεται εκ του ΔΕ Κλάδου 
εις τον ΠΕ Κλάδον τής θέσεως του Γραμματέως της 
Διευθύνσεως Περιουσίας του αρθρ. 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ 
του υπ’ αριθμ. 165/2005 Κανονισμοϋ της Ι. Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής
Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικού

† Ο Ιωαννίνων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
F

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Mε την υπ’ αριθμ. 2846/12.5.2008 πράξη του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως 
Διδακτικών Βιβλίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 
A΄/2007) άρθρο 148, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης, από την υπηρεσία της μονίμου 
υπαλλήλου του Ο.Ε.Δ.Β. Παπαζέκου−Κυρίτση Αγαθής 
του Μιχαήλ με βαθμό Α΄ κλάδο ΔΕ Γραμματέων από 
30.4.2008 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.

  Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  
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