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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/240/16660/14.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 
(ΦΕΚ 57/Α΄/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληρο−
φοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/
Α΄/23.11.2007), μετατάσσονται αμοιβαία οι εξής μόνιμοι 
υπάλληλοι, κατηγορίας TE και ΠΕ αντίστοιχα, του κλά−
δου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με ταυτόχρονη 
μεταφορά των θέσεων που κατέχουν.

1. Μαρινοπούλου Χριστίνα του Τριαντάφυλλου, από το 
ΚΕΠ του Δήμου Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας στο ΚΕΠ του 
Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

2. Σαντιμπαντάκη Καλλιόπη του Ανδρέα, από το ΚΕΠ 
του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, στο ΚΕΠ του Δήμου 
Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Δεδομένου ότι 
πρόκειται περί αμοιβαίας μετάταξης σε μόνιμη θέση 
του ιδίου κλάδου αλλά διαφορετικής κατηγορίας εκ−
παίδευσης προκαλείται μεταβολή στην επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού των οικείων φορέων.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/239/16145/14.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 
(ΦΕΚ 57/τ.Α΄/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πλη−
ροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/
τ.Α΄/23.11.2007), μετατάσσονται αμοιβαία οι εξής μόνιμοι 
υπάλληλοι, κατηγορίας ΔΕ και TE αντίστοιχα, του κλά−
δου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με ταυτόχρο−
νη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν.

1. Τρίμμη Κωνσταντίνα του Γρηγορίου, από το ΚΕΠ του 
Δήμου Βουπρασίας Νομού Ηλείας, στο ΚΕΠ του Δήμου 
Σκιλλούντος Νομού Ηλείας.

2. Αγγελοπούλου Γεωργία του Κωνσταντίνου, από το 
ΚΕΠ του Δήμου Σκιλλούντος Νομού Ηλείας, στο ΚΕΠ 
του Δήμου Βουπρασίας Νομού Ηλείας.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Δεδομένου ότι 
πρόκειται περί αμοιβαίας μετάταξης σε μόνιμη θέση 
του ιδίου κλάδου αλλά διαφορετικής κατηγορίας εκ−
παίδευσης προκαλείται μεταβολή στην επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού των οικείων φορέων.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/238/16967/14.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 
(ΦΕΚ 57/τ.Α΄/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πλη−
ροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/
τ.Α΄/23.11.2007), μετατάσσονται αμοιβαία οι εξής μόνιμοι 
υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών:

1. Μερτζάνη Μαρία του Χρήστου, από το ΚΕΠ του 
Δήμου Ξυνιάδος Νομού Φθιώτιδας, στο ΚΕΠ του Δήμου 
Αταλάντης Νομού Φθιώτιδας.

2. Τσίρκα Ελένη του Κωνσταντίνου, από το ΚΕΠ του 
Δήμου Αταλάντης Νομού Φθιώτιδας, στο ΚΕΠ του Δήμου 
Ξυνιάδος Νομού Φθιώτιδας.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

  Με εντολή Υφυπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Π. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
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    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2) 
 Αριθμ. Φ.121.1/203/43985, 64817πέ/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ποι−

μαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νί−
κης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  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 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄ 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/20.3.2007).

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας (συν 132/25.5.2007) του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσ/νίκης.

5. Τα υπ’ αριθμ. 64817/19.6.2007 και 43985/9.4.2008 έγ−
γραφα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θεολογική
Τμήμα: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Τομέας: Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη. Εισαγωγή, Ερμηνεία 
και Βιβλική Αρχαιολογία».

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, 

καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    - 
 Αριθμ. Φ.121.1/40/48570/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρι−

κής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  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 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄ 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/20.3.2007).

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Ιατρικής (συν 25.1.2008) του Πανε−
πιστημίου Κρήτης.

5. Το υπ’ αριθμ. 4202/10.4.2008 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας.
Τμήμα: Ιατρικής
Τομέας: Εργαστηριακής Ιατρικής
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Βακτηριολογία και Πα−
ρασιτολογία».

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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

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

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

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 

του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    - 
 Αριθμ. Φ.121.1/65/21191/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρι−

κής, του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  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 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄ 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/20.3.2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/20.3.2007).

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Ιατρικής, (συν.6/15.1.2008), του Δη−
μοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.

5. Το υπ’ αριθμ. Α 4979/25.1.2008 έγγραφο του Δημο−
κρίτειου Παν/μίου Θράκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: Ιατρικής
Τομέας: Εσωτερικής Παθολογίας.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοκρι−
νολογία».

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους 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 
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και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    - 
 Αριθμ. Φ. 121.1/33/33853/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοι−

νωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  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 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄ 29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/20.3.2007).

4. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (συν 
83/13.12.2007) και της Συγκλήτου (συν. 15/20.2.2008) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

5. Το υπ’ αριθμ. 1809/14.3.2008 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών.
Τμήμα: Κοινωνιολογίας.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική 
Οικονομία».

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

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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

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

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

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
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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, 28 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    Ö 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ KOINΩNIKHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(3)
Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ια−

τρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα 
με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, 
των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 
5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, 
των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του 
ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 
95/2000 καθώς και της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 
υπουργικής απόφασης, από τον Υπουργό Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζονται οι ιατροί:

1. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ σε θέση 
Επιμ. Β΄ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ−
ΤΑΣ» με την υπ’ αριθμ. 82633/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

2. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση 
Επιμ. Β΄ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ−
ΛΑΟΥ» με την υπ’ αριθμ. 82714/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε 
θέση Επιμ. Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ του Γ.Ν.Ε. 
«ΘΡΙΑΣΙΟ» με την υπ’ αριθμ. 83933/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

4. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ σε θέση Επιμ. Β΄ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕ−
ΛΕΗΜΩΝ» με την υπ’αριθμ. 83945/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

5. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση 
Επιμ. Β΄ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με 
την υπ’αριθμ. 83947/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

6. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε θέση 
Επιμ. Β΄ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» με την υπ’αριθμ. 83937/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 9602/29.7.2008).
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σε θέση 

Επιμ. Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑ−
ΓΕΝΕΙΟ» με την υπ’ αριθμ. 83942/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

8. ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε θέση 
Επιμ. Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕ−
ΛΕΗΜΩΝ» με την υπ’ αριθμ. 83470/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

9. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σε θέση Επιμ. 
Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με την υπ’ 
αριθμ. 85931/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

10. ΓΚΑΛΙΑΓΚΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ σε θέση 
Επιμ. Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με την 
υπ’ αριθμ. οικ. 105482/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

11. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΥ σε θέση Επιμ. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» με την υπ’ αριθμ. 85937/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

12. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ σε θέση 
Επιμ. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με 
την υπ’ αριθμ. 87103/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

13. ΠΑΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση 
Επιμ. Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» με 
την υπ’ αριθμ. 87498/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

14. ΚΑΠΑΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση Επιμ. 
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» με την 
υπ’ αριθμ. 85197/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

15. ΠΑΠΠΑ ΡΑΪΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ σε θέση Επιμ. Β΄ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» με την υπ’ 
αριθμ. 87502/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

16. ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση Επιμ. Β΄ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» με την υπ’ αριθμ. 87959/30.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9602/29.7.2008).

    Με τις παρακάτω αποφάσεις διορισμού σε θέσεις του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, που εκδόθηκαν από τον 
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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 αρθρ. 
18 του ν. 3580/2007, του π.δ/γματος 95/2000, καθώς και 
της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 υπουργική από−
φαση, διορίζονται οι ιατροί:

1. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση Διευ−
θυντή Παιδιατρικής του Γ.Ν. Κατερίνης με την υπ’ αριθμ. 
Υ10α/Γ.Π./82381/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).

2. ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση Επιμε−
λητή Β΄ Παθολογίας του Γ.Ν. − Κ.Υ. Κω με την υπ’ αριθμ. 
Υ10α/Γ.Π./83345/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).
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3. ΓΟΥΛΙΜΑΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ σε θέση Επι−
μελητή Α΄ Ακτινοδιαγνωστικής του Γ.Ν. Ξάνθης με την 
υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./73242/28.7.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).

4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ σε θέση 
Επιμελητή Α΄ Χειρουργικής του Γ.Ν. Λευκάδας με την 
υπ’ αριθμ. Υ 10α/Γ.Π./7885 8/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).

5. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ σε θέση 
Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 
(Τομέα Ρόδου) με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./80909/28.7.2008 
απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).

6. ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε 
θέση Επιμελητή Α΄ Γενικής Ιατρικής του Π.Π.Ι. Κέας του 
Γ.Ν. Σύρου με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./87947/28.7.2008 
απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).

7. ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ − ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ σε 
θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογίας του Π.Γ.Ν. Ηρακλείου με 
την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./83350/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).

8. ΛΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε θέση Επιμε−
λητή Α΄ Αναισθησιολογίας του Γ.Ν.−Κ.Υ. Σητείας με την 
υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./87500/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).

9. ΛΕΓΓΑ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σε θέση Επιμελητή 
Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Λαμίας με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/Γ.Π./73882/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).

10. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΘΕΛΞΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση 
Επιμελητή Α΄ Παιδιατρικής του Γ.Ν. − Κ.Υ. Νεάπολης «ΔΙ−
ΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./75798/28.7.2008 
απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).

11. ΛΕΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ σε θέση Επιμε−
λητή Α΄ Χειρουργικής του Γ.Ν. Λαμίας με την υπ’ αριθμ. 
Υ10α/Γ.Π./73230/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης. 
9447/28.7.2008).

    Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, που εκδόθηκαν από 
τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφω−
να με τις διατάξεις των αρθρ. 26 & 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 αρθρ. 
18 του ν. 3580/2007, του π. δ/γματος 95/2000, καθώς και 
της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 υπουργικής από−
φασης διορίζονται οι ιατροί:

1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση 
Επιμελητή Α΄ Παιδιατρικής του Π.Π.Ι. Αλοννήσου του 

Κ.Υ. Σκοπέλου του Γ.Ν. Βόλου με την υπ’ αριθμ. Υ10α/
Γ.Π./90417/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9445/28.7.2008).

2. ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
σε θέση Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής του Γ.Ν. Κοζάνης 
με την υπ’ αριθμ. Υ 10α/Γ.Π./81226/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9445/28.7.2008).

3. ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σε θέση Επιμελητή 
Α΄ Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Παραμυθιάς του Γ.Ν. − Κ.Υ. 
Φιλιατών με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./83925/28.7.2008 
απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9445/28.7.2008).

4. ΡΟΚΑ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ σε θέση Επιμελητή 
Β΄ Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. Νεοχωρίου του Κ.Υ. Φαρ−
καδόνας του Γ.Ν. Τρικάλων με την υπ’ αριθμ. Υ10α/
Γ.Π./88748/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9445/28.7.2008).

5. ΣΠΥΡΩΒΑ ΡΙΜΜΑ του ΚΟΣΜΑ σε θέση Επιμελητή Β΄ 
Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Σκύδρας του Γ.Ν. Έδεσσας με 
την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./85935/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9445/28.7.2008).

6. ΣΤΑΘΑ ΘΑΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση Επιμελητή 
Β΄ Αναισθησιολογίας του Γ.Ν. Σάμου με την υπ’ αριθμ. 
Υ10α/Γ.Π./85193/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9445/28.7.2008).

7. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΓΚΟΡ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση Επιμε−
λητή Α΄ Αναισθησιολογίας του Γ.Ν.− Κ.Υ. Νάξου με την 
υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./81221/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9445/28.7.2008).

    Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, που εκδόθηκαν από τον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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 αρθρ. 
18 του ν. 3580/2007, του π.δ/γματος 95/2000, καθώς και 
της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 125558/4.10.2007 υπουργικής από−
φασης, διορίζονται οι ιατροί:

1. ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σε θέση 
Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. Μακροχωρίου του 
Κ.Υ. Αλεξάνδρειας του Γ.Ν. Βέροιας με την υπ’ αριθμ. 
Υ10α/Γ.Π./79628/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9411/28.7.2008).

2. ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σε θέση Επιμε−
λητή Α΄ Χειρουργικής του Γ.Ν.−Κ.Υ. Φιλιατών με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/Γ.Π./84406/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9411/28.7.2008).

3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΑΛΕΞΗ σε θέση Επιμελητή 
Β΄ Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Πρίνου του Γ.Ν. Καβάλας με 
την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./79578/28.7.2008 απόφαση.
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(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9411/28.7.2008).

4. ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε θέση 
Επιμελητή Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Φλώρινας 
με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./90209/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9411/28.7.2008).

5. ΣΟΦΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ του ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ σε θέση 
Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας του Γ.Ν. Χαλκιδικής με την 
υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./85933/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9411/28.7.2008).

6. ΤΖΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ σε θέση 
Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. Κρουσώνα του Κ.Υ. 

Αγίας Βαρβάρας του Γ.Ν. Ηρακλείου με την υπ’ αριθμ. 
Υ10α/Γ.Π./78828/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9411/28.7.2008).

7. ΦΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σε θέση Επιμελητή 
Α΄ Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Σερβίων του Γ.Ν. Κοζάνης 
με την υπ’αριθμ. Υ10α/Γ.Π./78078/28.7.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
9411/28.7.2008).

  Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ − ΣΤΡΑΤΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*03007471108080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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