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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

  Με την υπ’ αριθμ. Π8Γ67β−13990/ΑΣ 6306/3.6.2008 από−
φαση του ΣΤ΄ Γενικού Διευθυντού Προσωπικού, Διοικητι−
κής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών, που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 70 παρ. 7 του Οργανισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών που κυρώθηκε με το ν. 3566/2007, απηλλάγη 
της υπηρεσίας η Ειρήνη Γαλάνη του Κυριάκου, υπάλλη−
λος του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργεί−
ου Εξωτερικών, με βαθμό Διοικητικού Γραμματέως Α΄.

       Με την υπ’ αριθμ. Π80Τ4β−13991/ΑΣ 6307/3.6.2008 από−
φαση του ΣΤ΄ Γενικού Διευθυντού Προσωπικού, Διοι−
κητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Εξωτερικών, που εκδόθηκε βάσει των διατά−
ξεων του άρθρου 70 παρ. 7 του Οργανισμού του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με τον ν. 3566/2007, 
απηλλάγη της υπηρεσίας ο Αδάμ Τριανταφύλλου του 
Σωτηρίου, υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών, με βαθμό Συμβούλου ΟΕΥ Β΄.

   Ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής
ΜΙΧΑΗΛ Α. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ

F

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(2)

       Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.22/11/880287/Σ.2460/28.5.2008 
απόφαση Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, απολύεται από την Υπηρεσία, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 153 του ν. 3528/2007, ο Μ.Υ. 
του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ Αρκομάνης Δημήτριος του Φωτίου, AM 
8779, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 4° του κλάδου TE Μηχανι−
κών.

Στον απολυόμενο υπάλληλο θα καταβληθεί μισθός 
ενέργειας, σύμφωνα με τους όρους − προϋποθέσεις της 
παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 3528/2007.

   Ο Ειδικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ

-
     ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

   Με την υπ’ αριθμ. ΑΔ. Φ. 418.1/15/08/Σ.2026/30.5.2008 
απόφαση του Διοικητού Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, που 
εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, τίθεται σε απόταξη, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. ΕΠ. Φ. 455.3/1/08/Σ.25945/20.5.2008 
αποφάσεως Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, ο Εθελοντής 
Μακράς Θητείας Επικελευστής ΕΜΘ (ΗΛ/ΗΤ) Θεόδωρος 
Βιλλιώτης (0−323) του Αναστασίου, που γεννήθηκε το 
έτος 1972 στη Σαλαμίνα, σε εφαρμογή του από 21.4.2008 
Πρακτικού Γνωμοδοτήσεως Δευτεροβάθμιου Ανακριτι−
κού Συμβουλίου.

2. Ο ανωτέρω στερείται του βαθμού του, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 7 του α.ν. 1101/1938, από της 
επομένης της δημοσιεύσεως αυτής της αποφάσεως και 
δεν εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Πολεμικού 
Ναυτικού.

   Ο Διοικητής
Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(3)

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 9301/9296/19.5.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται η 
υπαλληλική σχέση από 30.4.2008 της Παπαδάτου Ελέ−
νης του Σπυρίδωνος, μονίμου υπαλλήλου κλάδου TE 
Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο) με Α΄ βαθμό, ημερομηνία 
από την οποία εμμένει στην από 1.4.2008 αρχική αίτηση 
παραίτησής της.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Γενική Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ   
(4)

  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ − ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 31664−26503/30.5.2008 απόφαση του 
Νομάρχη Αθηνών η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26 Α΄/9.2.2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» διαπιστώ−
νεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης, της υπαλλήλου 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς 
− Νομαρχίας Αθηνών ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Κων−
σταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Ειδικό−
τητας Διοικητικών Υπηρεσιών, με βαθμό Α΄, που επήλθε 
αυτοδίκαια από την 23.5.2008, ημερομηνία με την οποία 
εμμένει στην αρχική αίτηση παραίτησής της.

   Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Αριθμ. 17576/4168
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Εθνικού και Καπο−

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Παν/μίου 
Αθηνών στην συνεδρίαση 14.4.2008 αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως 
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του 
ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 
παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
(Γ.Σ. 9.4.2008)

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθο−
προσωπική Χειρουργική».

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.

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 προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23 – 200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2008

   Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
  Με την υπ’ αριθμ. 184/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 
ν. 3549/2007, μονιμοποιείται ο Γεώργιος Φιλντίσης του 
Αναστασίου, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Αριθμ. 2487
Πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσω−

πικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι−
κονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του 

άρθρου 6 κεφ. Α΄ του ν. 2083/1992, όπως μετονομάστηκε 
με το ν. 2188/1994.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 23, παρ. 1 του ν. 3549/ 
2007 και
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3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε−
σης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν. 5η/15.2.2008).

Προκηρύσσουμε την πλήρωση:
• Μίας (1) ΔΕΠ θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα στο 

γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση 

υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα 
σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης (άρθρο 6 περιπτ. Α. του 
ν. 2188/1994).

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές και 

τη δράση τους σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη 
του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής 
Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη 
του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από 
το αντίστοιχο Τμήμα.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
των υποψηφίων.

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

4. Τέσσερα (4) αντίτυπα όλων των επιστημονικών ερ−
γασιών τους.

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμέ−
νου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

6. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (για δικαστική 
χρήση).

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2, 3 και 4 θα πρέ−
πει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την προθεσμία 
υποβολής. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 5 και 6 θα 
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το 
δικαιολογητικό με στοιχείο 7 θα πρέπει να κατατεθεί 
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της 
σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει ης 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 αυτεπάγ−
γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της 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 υποβάλλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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, 30 Απριλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

      Αριθμ. 2841
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου

Αιγαίου.

   O 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 Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση − Διαχείριση 
Έργων».

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 Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
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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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

      Αριθμ. 17077
Για την πλήρωση μιας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Διαχείρισης Πε−
ριβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Δια−
χείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων με έδρα 
το Αγρίνιο.

    Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) θέση 
ΔΕΠ στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι−
κών Πόρων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 
και Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο, σύμφωνα με 
την απόφαση της υπ’ αριθμ. 921/20.3.2008 συνεδρία−
σης της Συγκλήτου με την Ειδική Σύνθεση μετά από 
πρόταση της υπ’ αριθμ. 38/17.1.2008 Συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 96/1998, 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 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική 
Ρύπανση και Κλιματικές Αλλαγές».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων (Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο) την υποψη−
φιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών, από την ημερομηνία 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, σε 24 αντίγραφα (σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή σε word).

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 Ευρω−
παϊκής 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.
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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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 23 Απριλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

      Αριθμ. 7750
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1268/1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 4 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. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/75702(9)/Β2/16.8.2007 υπουρ−
γική απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων ακαδη−
μαϊκού έτους 2007/2008

6. Το υπ’ αριθμ. 6004/18.4.2008 έγγραφο του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών.

7. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 134/16.4.2008 συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο θέατρο − Αρχαία 
ελληνική φιλολογία».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (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 σχετικά με τις σπουδές και 
τη δράση τους σε δώδεκα (12) αντίτυπα. Αναλυτικό υπό−
μνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά 
δημοσιεύματα σε δώδεκα (12) αντίτυπα.

2. Αντίγραφο πτυχίου 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. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

4. 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 3 και 4 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 υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 7 Μαΐου 2008

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

-
      Αριθμ. 6148

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ 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 3 και άρθρου 

4 παρ. 4 του ν. 2517/1997.
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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. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/75702(9)Β2/16.8.2007 υπουργική 

απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων ακαδημαϊκού 
έτους 2007−2008.

6. Το υπ’ αριθμ. 1190/2.4.2008 έγγραφο του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προ−
σχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω−
νικών Επιστημών.

7. Την υπ’ αριθμ. 5/22.1.2008 απόφαση της συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Aγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία.
Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Γνωστικής και Διαφορικής 

Ανάλυσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο 
γνωστικό αντικείμενο «Νευροεπιστήμες της Συμπεριφο−
ράς: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».

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

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

1. Δέκα επτά (17) ξεχωριστά πακέτα, που θα περιλαμ−
βάνουν:

α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ−

λων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί 
από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού θα πρέπει να υποβλη−
θούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ.

γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

δ) Διδακτορική διατριβή και άλλα Επιστημονικά δη−
μοσιεύματα (4 αντίτυπα).

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

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3 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 υποψηφιότητάς 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 16 Απριλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

F
      Αριθμ. 6420

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 1268/

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

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. Την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/75702(9)Β2/16.8.2007 υπουργική 
απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων ακαδημαϊκού 
έτους 2007−2008.

6. Το υπ’ αριθμ. 1188/2.4.2008 έγγραφο του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προ−
σχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω−
νικών Επιστημών.

7. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/19.2.2008 συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.
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Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία.
Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Κοινωνικής θεωρίας και 

Ανάλυσης στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντι−
κείμενο «Μέθοδοι Ποσοτικών Ερευνών και Αξιολόγηση 
στην Εκπαίδευση».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να 
καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υποβάλλουν 
την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επι−
στημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία (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 αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα 
εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Είκοσι δύο (22) ξεχωριστά πακέτα, που θα περι−
λαμβάνουν:

α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ−

λων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί 
από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού θα πρέπει να υποβλη−
θούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ.

γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

δ) Διδακτορική διατριβή και άλλα Επιστημονικά δη−
μοσιεύματα (4 αντίτυπα).

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

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3 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 υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς 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 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 16 Απριλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

F

     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ

   Με την υπ’ αριθμ. Φε.7/5627//4.5.2008 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2001), διαπι−
στώνεται η μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΚΟΛΟΚΥΘΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Θεοδώρου, σε μόνιμη τακτική θέση 
Επίκουρου Καθηγητή.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 11651/2.6.2008).

   Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ

Ö

     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.ΔΔ. 1/1.14/1787/16.5.2008 απόφαση 
του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα−
τος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/2001), διαπιστώνεται η μετατροπή της προσω−
ποπαγούς θέσης του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήμα−
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας, Αλεξανδρίδη Αναστασίου του Χρήστου, σε 
μόνιμη τακτική θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.−

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 11645/2.6.2008).

   Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ

F

     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 1720/Φ.30.2/16.5.2008 πράξη της 
Προέδρου Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2916/2001 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, διαπιστώνεται η μετατροπή της προσωπο−
παγούς θέσης Επίκουρου Καθηγητή της Πρινιανάκη 
Τζωρακολευθεράκη Ελευθερίας του Νικολάου, του 
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τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Δι−
οίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σε τακτική 
θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 11651/2.6.2008).

   Η Πρόεδρος
ΧΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ − ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

F

       ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. Ρ16/2/22.5.2008 απόφαση του Διοικη−
τή του Ι.ΚΑ − ΕΤΑΜ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις με το άρθρο 156 του ν. 2683/1999 και σύμφωνα με 
το προσωπικό μητρώου του I.K.A. − ΕΤΑΜ, ανακαλείται 
με την υπ’ αριθμ. Ρ16/1 /9.1.2008 απόφαση του Διοικητή 
του Ι.ΚΑ − ΕΤΑΜ που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 
44/22.1.2008 ( τ.Γ.) σε ότι αφορά την λύση υπηρεσιακής 
σχέσης των κατωτέρω μονίμων γιατρών

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 
− Οφθαλμίατρος − Τ.Μ.Υ. Περιστερίου.

2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ Παναγιώτη − Παθολόγος 
− Τ.Μ.Υ. Ζωγράφου.

   Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ

F

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ − Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

   Mε την υπ’ αριθμ. 42/21.4.2008 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου − Κ.Υ. Κρεστένων, λύεται η υπαλ−
ληλική σχέση εργασίας του υπαλλήλου Δούκα Σταύρου, 
κλάδου ΥΕ Θυρωρών − Νυχτοφυλάκων, του Γενικού Νοσο−
κομείου − Κ.Υ. Κρεστένων, με βαθμό Β΄ και μισθολογικό κλι−
μάκιο 7°, από 2.4.2008, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης −παραίτησης, για λόγους συνταξιοδότησης.

   Ο Διοικητής
Γ. ΚΟΛΑΪΤΗΣ
F

     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

   Μετά την υπ’ αριθμ. 18558/16.5.2008 κοινή απόφαση 
των Διοικητών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, 
μετατάσσεται ο Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Γεωρ−
γίου, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας 
Ακτινολογίας με βαθμό Γ΄, από το Κέντρο Υγείας Ακρά−
τας αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου σε 
αντίστοιχη κενή οργανική θέση στο Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με το βαθμό που κατέχει, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 46560/28.11.2007 ανακοίνωση − 
πρόσκληση του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ» και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
71, 73, και 74 του ν. 3528/2007.

Με την παραπάνω μετάταξη δεν προκαλείται επιπρό−
σθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

   Οι Διοικητές

 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  Γενικό Νοσοκομείο 
 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αιγίου
 ΝΙΚΟΛ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΣ/1036/27.12.2007 απόφαση του 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4−17 του 
ν. 3528/2007 και διορίζεται ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Τεχνι−
κοόυ (Ηλεκτρολόγου) στο Γ.Ν. Πρέβεζας με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 6023/20.5.2008).

Με την υπ’ αριθμ. ΔΣ/1035/27.12.2007 απόφαση του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4−17 του ν. 
3528/2007 διορίζεται ο ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του 
Δημητρίου σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού 
(Ηλεκτρολόγου) στο Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 6023/20.5.2008).

Με την υπ’ αριθμ. ΔΣ/1037/27.12.2007 απόφαση του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των άρθρων 
4−17 του ν. 3528/2007 διορίζεται η ΟΛΓΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ του 
Σπυρίδωνος, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικη−
τικούο − Λογιστικού στο Γ.Ν. Πρέβεζας με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 6023/20.5.2008).

Με την υπ’ αριθμ. ΔΣ/43/14.1.2008 απόφαση του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4−17 του 
ν. 3528/2007 διορίζεται Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΚΟΥΛΑ του 
Σπυρίδωνος σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Διοικη−
τικού − Λογιστικού στο Γ.Ν. Πρέβεζας με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 6023/20.5.2008).

   Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

F

     ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 774/2.6.2008 απόφαση της Διοι−
κητού του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοι−
νωνικής Αποκατάστασης Νιγρίτας, διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κατσέλα 
Γεωργίας, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΥE Προ−
σωπικού Καθαριότητας με βαθμό Γ΄ και 8° Μ.Κ. από 
1.6.2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
ν. 3528/2007, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

  Η Διοικητής
ΑΦΡ. ΜΠΑΓΚΑΛΑ  
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