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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)

 Με την υπ’ αριθμ Τ. 2591/7142/0003/27.5.2008 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 70, 73 
και 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο τελωνειακός 
υπάλληλος με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών 
του ΥΠ.Ο.Ο., Ασκοξυλάκης Αντώνιος του Ιωάννη, σε αντί−
στοιχη, ομοιόβαθμη, κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 
Τελωνειακών, αφού κατέχει τα απαιτούμενα για την με−
τάταξη αυτή προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.Ο. 8067/27.5.2008).

    Με την υπ’ αριθμ Τ. 2589/7140/0003/27.5.2008 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 70, 73 
και 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο τελωνειακός 
υπάλληλος με Β΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών του 
ΥΠ.Ο.Ο., Γρίβας Χρήστος του Νικολάου, σε αντίστοιχη, 
ομοιόβαθμη, κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Τελω−
νειακών, αφού κατέχει τα απαιτούμενα για την μετά−
ταξη αυτή προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.Ο. 8073/27.5.2008).

      Με την υπ’ αριθμ Τ. 2590/7141/0003/27.5.2008 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 70, 73 
και 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο τελωνειακός 
υπάλληλος με Β΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών 
του ΥΠ.Ο.Ο., Βέλλης Αθανάσιος του Κηρύκου, σε αντί−

στοιχη, ομοιόβαθμη, κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 
Τελωνειακών, αφού κατέχει τα απαιτούμενα για την με−
τάταξη αυτή προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.Ο. 8071/27.5.2008).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
(2)

    Με την υπ’ αριθ. Π80Π18β−13989/ΑΣ 6305/27.5.2008 Από−
φαση του ΣΤ΄ Γενικού Διευθυντού Προσωπικού, Διοι−
κητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 10, 65 και 110 του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών (ν.3566/2007) και των άρθρων 
148 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), 
έγινε αποδεκτή η από 24.4.2008 παραίτηση του Χρήστου 
Πραπόπουλου του Δημοσθένους, υπαλλήλου του Κλά−
δου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του 
Υπουργείου Εξωτερικών, με βαθμό Συμβούλου ΟΕΥ Α’. 

 Ο Στ΄ Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ Α. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ 
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(3)

     Με την υπ’ αριθμ. οικ 22857/23.5.2008 πράξη του Γενι−
κού Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρα: 96, 152, 155 και 
156 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την υπη−
ρεσία του υπαλλήλου ΖΗΚΟΥ Παρίση του Ιωάννη με Α΄ 
βαθμό του κλάδου ΠΕ Μαθηματικών (ΠΡ) από 22.5.2008 
διότι κατά την ημερομηνία συμπλήρωσε τριανταπέντε 
(35) έτη πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία και έχει 
ήδη συμπληρώσει το 60° έτος της ηλικίας του καθόσον 
γεννήθηκε το έτος 1945. 
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Στον ανωτέρω απονέμεται τιμητικά ο τίτλος του Προ−
ϊσταμένου Δ/νσης.

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(4)

  Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./49144/28.5.2008 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδό−
θηκε 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 και της Γ.Π. οικ. 125558/4.10.2007 υπουργικής από−
φασης, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./139142/17.12.2007 
απόφαση (ΦΕΚ 1104/31.12.2007 τ. Γ΄) που αφορά το διορι−
σμό της γιατρού ΠΙΠΙΝΑΣ ΜΠΟΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
στο Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», επειδή δεν τον απεδέχθη 
και διορίζεται αντίστοιχα ο γιατρός ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΝΤΖΗΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
στο Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», θέση του κλάδου γιατρών 
Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας κατ Κοινων. 
Αλληλεγγύης: 6115/27.5.2008).

   Με την υπ’ αριθμ. Y10α/Γ.Π/37364/28.5.2008 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 και της Γ.Π. οικ. 125558/4.10.2007 υπουρ−
γικής απόφασης, διορίζεται ο γιατρός ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΟ−
ΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σε θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡ−
ΓΙΚΗΣ (Μ.Ε.Θ.) στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», θέση του 
κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινων. 
Αλληλεγγύης: 6115/27.5.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π/49118/28.5.2008 απόφα−
ση 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 και της Γ.Π. οικ. 
125558/4.10.2007 υπουργικής απόφασης, διορίζεται ο γι−
ατρός ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ − ΔΙΟ−
ΝΥΣΙΟΥ σε θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 
στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», θέση του κλάδου για−
τρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινων. 
Αλληλεγγύης: 6115/27.5.2008).

  Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ − ΣΤΡΑΤΗΣ

   Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/37573/2008 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 άρ−
θρο 36 παρ.3 και η υπ’ αριθμ. 13444/8.2.2008 (ΦΕΚ/99 τ. 
Β΄) Εξουσιοδ. γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρα−
κάτω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. λόγω συνταξιοδότησης:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ/ντριας 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

2. ΜΠΛΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, Αν. Δ/ντή 
Πνευμονολογίας στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

  Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Υγείας
Σ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(5)

    Με το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
στις 26.5.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Κώδικας οργανισμού δικα−
στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» όπως 
αυτό ισχύει σήμερα, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, ορίζεται, για μια διετία, τακτικός δικαστής 
ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Σπάρτης ο Πρωτοδίκης Πα−
ναγιώτης Τρυφωνόπουλος του Γεωργίου, σε αντικατά−
σταση της Πρωτοδίκου Ευτυχίας Κονταράτου του Ιω−
άννη, λόγω λήξεως της θητείας της.

    Με προεδρικό διάταγμα της 26.5.2008, που εκδόθη−
κε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος 
κα το άρθρο 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων 
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988 
Α΄ 35) όπως ισχύει σήμερα, μετατίθενται αμοιβαία οι 
εισαγγελείς πρωτοδικών: α) Θεσσαλονίκης, Σταυρού−
λα Κουτουλάκου του Ηλία και β) Αθηνών, Ευαγγελία 
Καρανίκα του Αθανασίου, με αίτησή τους και με δικές 
τους δαπάνες.

    Με προεδρικό διάταγμα της 26.5.2008, που εκδόθηκε 
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(κ.ν. 1756/1988 ΦΕΚ 35) όπως ισχύει σήμερα, διορίζεται 
για μία διετία, στο 1ο Τακτικό ανακριτικό τμήμα του Δι−
καστηρίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, τακτικός ανακρι−
τής ο Πρωτοδίκης Ευάγγελος Χριστιάς του Σταύρου, 
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Κωνσταντίνας Χα−
λίκια του Παύλου, η οποία απαλλάσσεται από τα κα−
θήκοντα αυτά.

      Με προεδρικό διάταγμα της 26.5.2008 που εκδόθηκε 
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και 
το άρθρο 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988 ΦΕΚ 
35), όπως ισχύει σήμερα:

Α. Μετατίθενται αμοιβαία οι Ειρηνοδίκες: α) Λάρισας, 
Κωνσταντίνος Ζαρκανέλας του Αστεριού και β) Φαρ−
σάλων, Σταυρούλα Μαυρογιάννη του Σπυρίδωνα, με 
αίτησή τους.
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Β. Παρατείνεται για έξι (6) μήνες, η απόσπαση στο 
Ειρηνοδικείο Ρόδου της δόκιμης Ειρηνοδίκη Κυθήρων 
Στυλιανής Φωτάκη του Ευάγγελου, λόγω υπηρεσιακών 
αναγκών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 2839

    Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87/1982, τ. Α΄), το άρθρο 28 παρ. 26 και 
το άρθρο 6 περ. Α΄ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.9.1992, τ. 
Α΄), 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 4 
παρ. 3 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/11.8.1997, τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/20.3.2007, τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999.
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών (συν. 16/27.2.2008) της Σχολής Επιστημών της 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Επιστημών της Διοίκησης Τμήμα: Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκοινωνιακά Συ−
στήματα».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

6. 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 5, 6 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 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.

  Μυτιλήνη, 5 Μαΐου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 694
    Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ−

σωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 
αριθμ. 4/29.1.2008 αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 παρ.1 του ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθη−
κε 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 
ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (Γ.Σ. αριθμ. 

2/9.1.2008)
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη (μετρήσεις, 
επεξεργασία, απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και 
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δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και 
διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογρά−
φων Μηχανικών την υποψηφιότητα τους μέσα σε απο−
κλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομη−
νία 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 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 εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται 
από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

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 αναγρά−
φεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 
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 αργότε−
ρο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής 
διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και 
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

Αριθμ. 695
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

    Η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση 
της αριθμ. 4/29.1.2008 αποφάσισε την προκήρυξη για 
την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982 όπως συ−
μπληρώθηκε 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 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
ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (Γ.Σ. αριθμ. 

3/21.1.2008)
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη (μετρήσεις, 
επεξεργασία, απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και 
δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και 
διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών 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 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 Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογρά−
φων Μηχανικών.

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 
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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 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 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.

  Ο Πρύτανης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
F

      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 17489
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής.

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) θέση 
ΔΕΠ στο Τμήμα Ιατρικής, σύμφωνα με την απόφαση 
της υπ’ αριθμ. 631 α/18.3.2008 συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής 
και τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του 
άρθρου 6 του ν. 2083/1992 όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, 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 Κοινωνικής Ιατρικής και 
Ψυχικής Υγείας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή με έμφαση 
στην Επιδημιολογία».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στη Γραμμα−
τεία του Τμήματος Ιατρικής (Πανεπιστημιούπολη Ιωαν−
νίνων, 451 10 Ιωάννινα) την υποψηφιότητα τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της προκήρυξης 
αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Επίσης θα συνυποβάλλουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 

τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσι−
εύματα.

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε 
τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού 
Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανή−
κουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού 
Σώματος:

Το Βιογραφικό Σημείωμα και το Αναλυτικό Υπόμνημα 
αρκεί να υποβάλλεται σε 34 αντίτυπα με την εναλλακτι−
κή δυνατότητα υποβολής των σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα πρωτότυπα δημοσιεύματα αρκεί να υποβάλλονται 
σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων τα τρία θα δια−
βιβάζονται στην τριμελή εισηγητική επιτροπή και το ένα 
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι 
στη διάθεση των μελών του εκλεκτορικού σώματος και 
των μελών της Γενικής Συνέλευσης, με την εναλλακτική 
δυνατότητα υποβολής των σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Αντίγραφα (ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) των 
τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπου−
δών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής 
απαιτείται και η αναγνώριση από τον Διαπανεπιστημι−
ακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή τέως ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.

3. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

4. 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 Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους, του οποίου την ιθαγένεια έχει ο υποψήφιος.

5. 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 κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους.

Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατο−
λογικού γραφείου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία μας.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά 
το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύ−
ονται ότι δεν 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 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 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.

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 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.

 Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
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    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Αριθμ. 4231
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συνεδρία 6.3.2008) της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε την προ−
κήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητι−
κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 14 παραγρ. 4 του ν. 1268/1982, τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν. 2083/1992, τις διατάξεις του άρθρου 
1 παραγρ. 1 και 3 και του άρθρου 4 παραγρ. 4 του 
ν.2517/1997, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 21 και 
23 του ν. 3549/2007, ως εξής:

Τομέας Μητέρας − Παιδιού

− Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική − Γυναικολογία».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1) Βιογραφικό Σημείωμα
2) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή χρειάζεται επίσημη μετάφραση τους 
από το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνώριση τους 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

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 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 Υγειονο−
μική 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 υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά 
το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύ−
ονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητι−
κά 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. 

 Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2008 

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ. 5593/429
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής

  Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρη−
ματοοικονομικής Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στη 
συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 23/7.2.2008 αποφάσισε την 
προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. :

Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο 
γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική των Επιχειρήσεων − 
Εθνικοί Πολιτισμικοί Παράγοντες», σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982, 6 του 
ν. 2083/1992 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση και 
τροποποίηση του από τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του ν. 
3549/2007, των άρθρων 1 και 4 του ν. 2517/1997, καθώς και 
την 38913/Β1/24.5.2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 608/24.5.2007).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση 
να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία 
του Τμήματος (Εγνατίας 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τη−
λέφωνο :2310/891.461), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης στην ημερήσιο Τύπο της δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε σαράντα (40) αντίτυπα 

για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υπο−
ψηφίου.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και 
πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον οι 
τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

4. Επιστημονικές εργασίες σε τέσσερα (4) τουλάχι−
στον αντίτυπα.

5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
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όσα είναι τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν 
στις ίδιες βαθμίδες και τα μέλη του εκλεκτορικού σώμα−
τος όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

6. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτο−
βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Το Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και 
ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

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

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. Το Πιστοποιητικό Στρατού τύπου Α΄ 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού από το 
αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.

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 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 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. 

 Ο Πρύτανης
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. 6274
    Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/ 

1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 και άρθρο 

4 παρ. 4 του ν. 2517/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 και 4 της περ. 

Γ (όπως μετονομάσθηκε μεταγενέστερα σε περ. Α΄, με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6α του ν. 2188/ 
1994) του κεφ. Γ του ν. 2083/1992.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007.
5. Το υπ’ αριθμ. 10074/1.4.2008 έγγραφο του Τμήματος 

Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών.
6. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/26.3.2008 συνεδρί−

ασης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής: 

Σχολή Θετικών Επιστημών 
Τμήμα Γεωλογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλο−

γίας και Γεωφυσικής στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρήση Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης στην 
Εφαρμοσμένη Γεωλογία».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν την υποψηφιότητα τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος Γεωλογίας (Πανεπιστημιούπολη Πατρών 265 
04 Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα 
εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίων και λοιπών τίτλων. Αν οι τίτλοι 

έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

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

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους, του οποίου την ιθαγένεια 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 δικασπκής 
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 αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, 
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δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις τους 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

Πάτρα, 22 Απριλίου 2008

 Ο Πρύτανης 
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ 

-
    Αριθμ. 6909

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του 

ν.1268/1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 και άρθρο 

4 παρ. 4 του ν. 2517/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 και 4 της περ. 

Γ (όπως μετονομάσθηκε μεταγενέστερα σε περ. Α΄, με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6α του ν.2188/1994) 
του κεφ. Γ του ν. 2083/1992.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν.3549/2007
5. Το υπ’ αριθμ. 761/4.4.2008 έγγραφο του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
6. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 513/24.3.2008 συνεδρί−

ασης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής: 

Σχολή Επιστημών Yγείας 
Τμήμα Ιατρικής
Mία (1) θέση ΔΕΠ του Παθολογικού Τομέα Ι στη βαθμί−

δα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική 
δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία−
Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά Νοσήματα».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν την υποψηφιότητα τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος Ιατρικής (Πανεπιστημιούπολη Πατρών 265 04 
Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα 
εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού δι−
πλώματος και λοιπούς τίτλους. Αν οι τίτλοι έχουν χο−
ρηγηθεί από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, θα πρέπει 
να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Τις επιστημονικές τους εργασίες σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

3. Βιογραφικό σημείωμα μετά αναλυτικού υπομνήμα−
τος που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και τη 
δράση τους καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστημονι−
κών τους εργασιών, σε πενήντα πέντε (55) αντίτυπα.

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

5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από Α/βάθμια 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.

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 υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, 
δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις τους 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.

Πάτρα, 23 Απριλίου 2008

  Ο Πρύτανης 

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ  
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