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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(1)

  Με την υπ’ αριθμ. 79903/21.7.2008 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του ν.δ/τος 
3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λει−
τούργημα, της Παναγιώτας ΚΕΤΣΕΤΖΗ του Στεφάνου, 
δικηγόρου Βόλου.

    Με την υπ’ αριθμ. 79904/21.7.008 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του ν.δ/τος 3026/1954 
«Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, του 
Δημητρίου ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ του Αποστόλου, δικηγόρου 
Βόλου παρ’ Αρείω Πάγω.

   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(2)

     ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 20367/5104
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρω−
τή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστι−
κό αντικείμενο «Μοριακή Οικολογία».

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθη−
νών στην συνεδρίαση της 28.5.2008, αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής 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 των 
αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 
3 και 4 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, 
του αρθ. 1 παρ. 3 και 4 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και 
του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ (Γ.Σ. 19.5.2008)
−Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρω−

τή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Μοριακή Οικολογία».

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 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 
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στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 4551/23.6.2008 πράξη του Πρύτανη 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 
παρ.9 του π.δ. 117/2002, αποφασίσθηκε η εξέλιξη της 
Κωνσταντίνας Λεβέντη του Παναγιώτη, μέλους Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ 
κατηγορίας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στη Β’ βαθμίδα (θέση μόνιμη) από 3.10.2003, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 4547/23.6.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 
παρ.9 του π.δ. 117/2002, αποφασίσθηκε η εξέλιξη του 
Λεωνίδα Χολέβα του Κωνσταντίνου, μέλους Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ 
κατηγορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Β’ βαθμί−
δα (θέση μόνιμη) από 29.9.2005, επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 4545/23.6.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 
παρ.9 του π.δ. 117/2002, αποφασίσθηκε η εξέλιξη της 
Ειρήνης Θάνου του Δημητρίου, μέλους Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσοοπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της TE κατηγορί−
ας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Α’ βαθμίδα (θέση μόνι−
μη) από 21.1.2007, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 4544/23.6.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
2 παρ. 9 του π.δ. 117/02, αποφασίσθηκε η εξέλιξη του 
Ευαγγέλου Καραγκούνη του Παναγιώτη, μέλους Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της TE 
κατηγορίας του Τμήματος Οδοντιατρικής του Πανε−
πιστημίου Αθηνών στην Α’ βαθμίδα (θέση μόνιμη) από 
6.10.2007, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 1047/9.7.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.148 

παρ. 5 ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χρυσοστόμου−Γεωργίου 
Σαββάτου του Νικολάου από τη θέση του Επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας από 18.4.2008 ημε−
ρομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης των καθηκόντων του 
σε Καθηγητή του ιδίου Τμήματος.

    Με την υπ’ αριθμ. 1046/9.7.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 
148 παρ. 5 ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση 
του π.Δημητρίου Τζέρπου του Βασιλείου από τη θέση 
του Λέκτορα του Τμήματος Θεολογίας από 18.4.2008 
ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης των καθηκόντων 
του σε Αναπληρωτή Καθηγητή του ιδίου Τμήματος.

   Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F

     ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Με την υπ’ αριθμ. 19560/2.7.2008 του Πρύτανη του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 147 και 148 ( παρ.5) του ν.3528/2007 
(Φ.Ε.Κ υπ’ αριθμ. 26/9.2.2007 τ.Α΄), λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση του Νικολάου Μαντζούτσου του Πα−
ντελή, από την θέση του υπαλλήλου του Κλάδου ΥΕ 
Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου με Β’ 
βαθμό και 4° μισθολογικό κλιμάκιο, από 25.6.2008, επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή επανήλθε με δεύτερη αίτηση 
παραίτησης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες και μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της 
πρώτης αίτησης, εμμένοντας στην παραίτησή του.

   Ο Πρύτανης
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 4857
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγη−
τή με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

87/82. τ.Α’) και το άρθρο 6 περ. Α’ παρ. 2,3,4,6 και Β, Γ, Δ 
του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/92, τ.Α’ ), του άρθρου 1 παρ. 
8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α’) όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/2007, τ. Α’),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 
160/11.08.1997, τ. Α’)

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

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

Σύνθεσης του Τμήματος Μαθηματικών (αριθμ. συν. 
10η/22.5.2008 της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
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Σχολή: Θετικών Επιστημών.
Τμήμα: Μαθηματικών.
Τομέας: Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματι−

κών.
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του 

Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άλ−
γεβρα».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

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

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

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

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α’ του 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 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.

   Μυτιλήνη, 14 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Αριθμ. 4555
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Λα−
ογραφία».

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

87/82. τ.Α’) και το άρθρο 6 περ. Α’ παρ. 2,3,4,6 και Β,Γ,Δ 
του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/92, τ.Α’ ), του άρθρου 1 παρ. 8 
του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/97, τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/2007, 
τ. Α’),

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

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

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. 
Α’).

5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί−
δευσης (συν. 9/22.5.2008) της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζου−
με:

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

Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Τμήμα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με 

γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία»
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

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

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

   Μυτιλήνη, 3 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
     Αριθμ.4823

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου
 Αιγαίου.

Ο   ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

87/1982. τ. Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2,3.4.6 και Β, 
Γ.Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ. Α΄ ), του άρθρου 1 
παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ. Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/2007, τ. Α΄),

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

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

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

σης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (συν. 87/15.5.2008) 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

6. Την απόφαση της Συγκλήτου (συν. 19/30.6.2008) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Κοινοτικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνιολογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφα−
ση στη συλλογική δράση και τα κοινωνικά κινήματα».

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα.
7. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευ−

ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

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

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

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τους 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).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 11 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Αριθμ. 4821

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

87/1982. τ. Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2,3,4,6 και 
Β,Γ,Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/92, τ. Α΄ ), του άρθρου 1 
παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/97, τ. Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/2007, τ. Α΄),

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

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

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/99, τ. Α΄).
5. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευ−

σης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (συν. 89/23.6.2008) 
της Σχολής Κοινοτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

6. Την απόφαση της Συγκλήτου (συν. 19/30.6.2008) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών.
Τμήμα: Κοινωνιολογίας
Μία ( 1 ) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με 

γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Περιβάλλο−
ντος».

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

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

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της 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 
τ(ον πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού 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 Οικονομικοί (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 11 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F

     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 66400/10.7.2008 πράξη του Πρύτα−
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 
117/2002, εξελίσσεται βαθμολογικά ο Κωνσταντίνος Γι−
αννακού του Ιωάννη, μέλους του Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΔΕ κατηγορίας, με 
Βαθμίδα Γ, του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τρο−
φίμων Ζωικής Προέλευσης της Κτηνιατρικής Σχολής, 
στην επόμενη Βαθμίδα Β, από τις 28.5.2003, ημερομηνία 
κατά την οποία συμπλήρωσε πενταετή υπηρεσία στη 
Βαθμίδα Γ.

   Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ − ΚΟΣΜΙΔΟΥ
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     ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. Α10750
Έγκριση προκήρυξης μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του 
ν. 2083/1992.

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

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

1089/29.12.1995 τ. Β) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 
παρ.2).

5. την αριθ. 5/18 Ιουνίου 2008 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής 
Διοίκησης.

6. το αριθ. 1548/19 Ιουνίου 2008(Α10750/20.6.2008) έγ−
γραφο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης αποφασί−
ζουμε:

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

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
−Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα και στο 

γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική στο Νοτιοευ−
ρωπαϊκό Χώρο».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας 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.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

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

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή

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

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της 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 αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κομοτηνή, 8 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 12299/7.7.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 117/2002, 
η Αθανασία Τριανταφύλλου του Γεωργίου, μέλος του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) 
του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Πατρών, ΔΕ κατηγορίας και Β’ 
βαθμίδας, εξελίσσεται στην επόμενη Α’ βαθμίδα, από 
2.6.2008, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε πε−
νταετή υπηρεσία στην Β’ βαθμίδα και έχει τα νόμιμα 
προσόντα.

   Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

F

     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. Φε.14/8268/2.7.2008 πράξη του Προ−
έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 
141/τ.Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α/2005) 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη μετατροπή της προσωπο−
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παγούς θέσης του πρώην Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Ραδιολογίας−Ακτινολογίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας 
ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σπυρίδωνος σε 
προσωποπαγή θέση βαθμίδας Καθηγητή από 1.6.2008, 
δηλ. ένα μήνα πριν από την αποχώρησή του από την 
Υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠΕΠΘ 16957/16.7.2008).

   Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ

F

     ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
 ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 10/7.1.2008 πράξη του Προέδρου του 
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ−
θρα 15 και 16 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/1983) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του 
ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/2001), διορίζεται ο Δημήτριος 
Θεοφανίδης του Αχιλλέα σε κενή οργανική θέση εκπαι−
δευτικού προσωπικού, στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρ−
μογών με τριετή θητεία και εξειδίκευση στη «Κλινική 
Νοσηλευτική», του Τομέα Νοσηλευτικής Ειδικότητας, 
του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ−Θ, γιατί έχει τα νόμιμα.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 16958/16.7.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 393/14.11.2007 πράξη του Προέδρου 
του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/1983) 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 
του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/2001), διορίζεται η Σταυ−
ρούλα Κυρίτση του Λεωνίδα σε κενή οργανική θέση 
εκπαιδευτικού προσωπικού, βαθμίδας Καθηγητή Εφαρ−
μογών με τριετή θητεία ειδικότητας Ζωοτέχνη, με εξει−
δίκευση στις Εφαρμογές Πληροφορικής στη Ζωοτεχνία, 
του Τομέα Βασικών Μαθημάτων, του Τμήματος Ζωικής 
Παραγωγής, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, του 
ΑΤΕΙ−Θ, γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 16958/16.7.2008).

 Ο Πρόεδρος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

F

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

Με την υπ’ αριθμ. 3050/20.6.2008 πράξη του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/2001), 
διαπιστώνεται η μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
του Καθηγητή Εφαρμογών Περαντζάκη Γεώργιου του 
Σπυρίδωνα σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Περιε−
λίξεων και Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές» του Τμήματος 
Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
(Σ.Τ.Ε.Φ.) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 16959/16.7.2008).

   Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΦΤΣΟΣ

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

Με την υπ’ αριθμ. 6409/2.7.2008 πράξη του Προέδρου 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρι−
σας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. 
α’ της παραγρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 
141/2003 τ. Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρα−
φο 2 του άρθρου 7 του ν. 3404/17.10.2005 (ΦΕΚ αρ. 260 
τ.Α’) και ισχύει, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη μετατροπή 
της προσωποπαγούς θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Γεωργίου Παπακυρίτση του Ιωάννη, σε προσωποπαγή 
θέση Καθηγητή, από 1.7.2008, λόγω συμπλήρωσης του 
65ου έτους της ηλικίας του.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 16957/16.7.2008).

   Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ

F

     ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Με την υπ’ αριθμ. 1/27.5.2008 απόφαση του Μητροπολι−
τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου 
και Ορεστιάδος ο ιερεύς Βαρθολομαίος Αστεριάδης, 
εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Ορεστιά−
δος μετατάσσεται από τον μισθολογικό κλάδο TE (18−1) 
και το 13° κλιμάκιο αυτού στον μισθολογικό κλάδο ΠΕ 
(18−1) και στο 13° κλιμάκιο αυτού από 1ης Ιουνίου 2008, 
λόγω λήψεως του πτυχίου της Θεολογικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Ο Μητροπολίτης
†Ο Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Νικηφόρος

F

     ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 28/2.6.2008 πράξη του Μητροπολιτι−
κού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων αποτελούμενον 
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών 
και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριον και των μελών Αιδ/
του πρωτ. π. Νικολάου Μοναστηριώτη, Αιδ/του πρωτ. 
π.Γεωργίου Βλάχου, Σπυρίδωνα Κουλούρη, υπαλλ/λου 
Α’Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, Iωάννου Μουζακίτη Δικηγόρου Κέρ−
κυρας και Κων/νου Κοντού, Εκκλησιαστικού Επιτρόπου 
παρουσία δε και του Γραμματέως Κων/νου Θύμη.

Ο νεοχειροτονηθείς Ιερεύς π. Θωμάς Κασταμονίτης 
του Κων/νου Εφημέριος της Ενορίας Ι.Ν. Υ.Θ. Ελεούσης 
Άνω Γαρούνα − Κερκύρας εντάσεται στον κλάδο Υ.Ε. 
κλιμ. 18, από 31.5.2008.

   Ο Πρόεδρος
†Ο Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(3)

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΘΗΝΩΝ−ΠΕΙΡΑΙΩΣ

    Πίνακες διοριστέων με την υπ’ αριθμ 1869/4.7.2008 
απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, σύμ−
φωνα με την υπ’αριθμ. 1/386Μ/2007 Προκήρυξη των Κε−
ντρικών Υπηρεσιών της Ενιαίας Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 219/18.7.2007 (τ. προκηρύ−
ξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΟΜΩΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: HARDWARE
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ του ΠΑΣΧΑΛΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΝΤΙΟΠΗ ΑΓΑ του ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΚΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΞΑΝΘΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΙΩΣΗΦ ΑΣΚΗΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ του ΣΑΒΒΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΦΡΟΣΑ ΣΑΜΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Η Επιτροπή

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ   
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