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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)

  Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
την 12.12.2008 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυ−
νας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρ−
θρων 5, 6, 39, 40 και 62 του 1400/1973, του άρθρου 27 του
α.ν. 833/1937 και των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 269/1993, 
αποβάλλεται, διαγράφεται από το στέλεχος της Εφε−
δρείας, στερείται του βαθμού του και μεταφέρεται στην 
τάξη του Στρατιώτη, ο απόστρατος Ταξίαρχος Υγειονο−
μικού Ιατρών Νιώτης Μανώλης − Λάμπρος του Θεοδώρου 
(AM: 39149), που γεννήθηκε το έτος 1948, στη Σάμο Σά−
μου, από την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος 
Προεδρικού Διατάγματος, για παραπτώματα που θίγουν 
τη στρατιωτική τιμή, σε εκτέλεση της από 13 Ιαν 2006 
και 27 Ιουλ 2008 τελεσίδικης γνωμοδότησης του Πρω−
τοβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου 
παραπέμφθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΕΠ Φ. 453.1/145/71774/Σ. 
11479/20.9.2005, ΕΠ Φ. 453.1/84/614854/Σ.4930/4.5.2006 
και ΕΠ Φ. 453.4/13/248317/Σ. 5279/23.5.2008 διαταγές του 
ΥΕΘΑ, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρα−
πάνω γνωμοδότηση.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

-
       Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 

στις 12.12.2008, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω σω−
ματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες 
διατάξεις της παραγράφου 7 των άρθρων 14 και 14α 

του ν.δ. 1400/1973 (114 Α΄) και της παραγράφου 24 του 
άρθρου 20 του ν. 2439/1996 (219 Α΄) και με το βαθμό που 
φέρει, ο Ταγματάρχης Μουσικού Στοϊμένος Ανέστης του 
Δημητρίου, AM: 51708, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη 
Δράμα και ο οποίος με το από 12.9.2008 (896/26.9.2008 
τ Γ΄) Προεδρικό Διάταγμα, μετά από έκτακτη κρίση του 
για λόγους υγείας έτους 2008 στους βαθμούς του Υπο−
λοχαγού και Λοχαγού ως «προακτέος κατ’ εκλογή» και 
«προακτέος κατ’ εκλογή», αντίστοιχα, προήχθη στο βαθ−
μό του Ταγματάρχη και τον εγγράφουμε στα στελέχη 
της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του α.ν. 833/1937 και του υπ’ αριθμ. 11/Σ.2/18.1.2008 πρα−
κτικού του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω αποδεδειγ−
μένης σωματικής ανικανότητας και δεν εγγράφουμε στα 
στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες 
διατάξεις των άρθρων 24, 34 και 37 του ν.δ. 1400/ 1973 (114 
Α΄) και της παραγράφου 24 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 
(219 Α΄) και με το βαθμό που φέρει, ο Ταγματάρχης Πεζικού 
Ελαφράς Υπηρεσίας Μιχαλιέρης Θωμάς του Παναγιώτη, 
AM: 52658, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Σιδηρόκαστρο 
Ν. Σερρών και ο οποίος με το από 12.9.2008 (896/26.9.2008 
τ Γ΄) Προεδρικό Διάταγμα, μετά από έκτακτη κρίση του για 
λόγους υγείας έτους 2008 στους βαθμούς του Ανθυπολοχα−
γού, Υπολοχαγού και Λοχαγού ως «προακτέος κατ’ αρχαιό−
τητα», «προακτέος κατ’ εκλογή» και «προακτέος κατ’ εκλογή», 
αντίστοιχα, προήχθη στο βαθμό του Ταγματάρχη.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

-
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

      Με την υπ’ αριθμ. Φ.415.3α/7/277086/Σ. 12864/5.12.2008/
ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/5 απόφαση του Διευθυντή Β΄ Κλάδου του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε με τις κεί−
μενες διατάξεις, αποφασίζουμε: 

2. Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Φ.414.1α/50/258710/
Σ.7825/23.7.2008//ΓΕΣ/10 ΕΓ/4/5 απόφαση ΔΒΚ/ΓΕΣ «Απο−
λύσεις Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς» βάσει 
της απόφασης του υπ’ αριθμ. 12/2008 Πρακτικού του 
Συμβουλίου Επανακρίσεων Επαγγελματιών Οπλιτών 
Στρατού Ξηράς, μόνο σε ότι αφορά αυτή στην απόλυση 
του Επαγγελματία Οπλίτη Δεκανέα (ΠΖ) Κωστούδη Χρή−
στου του Κων/νου, ΕΠΟ01569700, ΣΑ: 15500049406.
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3. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία του Στρα−
τού Ξηράς σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
του άρθρου 16, 18 και 30 του ν.δ. 445/1974, του άρθρου 
8 του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
ν. 3036/2002 και των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 8, της υπ’ 
αριθμ. Φ. 416/205235/12.11.2001 υπουργικής απόφασης, 
από την 14.8.2008, ημερομηνία που αρχικά απολύθηκε 
ως ουδέποτε απομακρυνθείς και του εκτός υπηρεσίας 
χρόνου θεωρουμένου σαν χρόνου πραγματικής υπηρε−
σίας για όλες τις περιπτώσεις ο Επαγγελματίας Οπλί−
της Δεκανέας (ΠΖ) Κωστούδης Χρήστος του Κων/νου, 
ΕΠΟ01569700, ΣΑ: 15500049406.

  Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2)
      Με την υπ’ αριθμ. 95335/Β2/27.11.2008 απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 34 του
π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου...», μετατάσσεται 
η Μαρία Καπιτοπούλου του Βασιλείου, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από την κατηγορία ΠΕ 
ειδικότητας Ιστορικών στην κατηγορία ΠΕ ειδικότητας 
Διοικητικού − Οικονομικού σε συνιστώμενη προσωποπα−
γή θέση με την ίδια σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 28842/9.12.2008).

        Με την υπ’ αριθμ. 116113β/Β2/27.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 
του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/18.7.1982 τ. Α΄) «Για τη δομή και 
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 
όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 49 
παρ. 7 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.1983 τ. Α΄) «Δομή 
και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων» μετατάσσεται η Κωνσταντίνα Ιωάννου−Σαρτζή 
του Γεράσιμου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Αιγαί−
ου, κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού −Λογιστικού, 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών σε αντίστοιχη συ−
νιστώμενη προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΔΕ Διοικη−
τικών Γραμματέων με την ίδια σχέση εργασίας και πέ−
ραν των οργανικών θέσεων.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 28841/9.12.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 140111/Β2/27.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 
3 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/18.7.1982 τ. Α΄) «Για τη δομή 
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των», όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρ−
θρου 49 παρ. 7 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.1983 τ. 
Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων», μετατάσσεται ο Γεώργιος Κουκου−
λιάτας του Παναγιώτη, υπάλληλος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Αριστοτελεί−

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατηγορίας ΤΕ ειδι−
κότητας Βιβλιοθηκονόμων, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας σε αντίστοιχη συνιστώμενη προσωποπα−
γή θέση με την ίδια σχέση εργασίας και πέραν των ορ−
γανικών θέσεων.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 28840/9.12.2008).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Ö

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(3)
    Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.20036/11.12.2008 κοινή από−

φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 
(Φ.Ε.Κ. 26/2007 τ. Α΄), του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/2007 
τ.Α΄) και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 
1950/3.10.2007 τ. Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών» μετατάσσεται η ΤΕΡ−
ΖΗ Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 
Ραδιολογίας − Ακτινολογίας με βαθμό Γ’ του Γενικού Νο−
σοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» σε κενή οργανική του ίδιου 
κλάδου και κατηγορίας θέση του Γενικού Νοσοκομείου 
Σερρών, ύστερα από αίτησή της, με το βαθμό και το 
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει χωρίς να προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ανωτέρω υπάλληλος έχει την υποχρέωση να παρα−
μείνει για μια δεκαετία.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
Διορθώσεις Σφαλμάτων 

   Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Υ10α/123567/7.10.2008 (ΦΕΚ 
973/2008 τ.Γ΄) απόφαση που αφορά στην επανακατά−
ταξη της ιατρού Σβετλάνα Τσορμπαντζή του Ιωάννη, 
κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο ΠΙ Αγίου Βλασίου του ΚΥ 
Αργαλαστής του ΓΝ Βόλου

από το εσφαλμένο: «Δ/ντή Δερματολογίας−Αφροδι−
σιολογίας»

στο ορθό: «Δ/ντή Γενικής Ιατρικής».

  (Από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(4)
      Με την υπ’ αριθμ. 306443/3.12.2008 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτ. Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄), όπως το 
πρώτο εδάφιο της παραγρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 
αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 14 του άρθρου 15 
του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 
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1950 Β΄), μετατάσσεται η υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Κτηνιάτρων με βαθμό Β΄, Ζαρουχλιώτη Αγγελική του 
Ιωάννη, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, 
σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΠΕ3 
Κτηνιατρικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων−Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων 306443/5281/17.12.2008).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Α. ΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 344657/17.12.2008 πράξη του Υπουρ−

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 
και 156 του ν. 3528/2007 διαπιστώνεται ότι ο υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄ και μισθολο−
γικό κλιμάκιο 1° Λεωνίδας Τζεϊρανάκης του Γεωργίου, 
απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία στις 16.12.2008, 
επειδή στις 15.12.2008 συμπλήρωσε τριακονταπενταετή 
πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει 
συμπληρώσει το 60° έτος της ηλικίας του.

Στον ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρια−
κονταπενταετή ευδόκιμη παραμονή της εκφράζει την 
ευαρέσκειά της.

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.

Κ. ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ
F

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(5)

      Με την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ./ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/114383/4.12.2008 
πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού 
του Υπουργείου Πολιτισμού, διαπιστώνεται ότι λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία του 
Ιωάννη Μαλλά του Ανδρέα ,μόνιμου υπαλλήλου με Α΄ 
βαθμό και 1° Μ.Κ του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών Μηχανικών 
του ΥΠΠΟ, από 28.11.2008, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής του, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 148 του ν. 3528/2007.

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(6)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 971/11.12.2008 απόφαση του Δημάρχου 
Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007, καθώς και με τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου, από τον κλάδο ΔΕ 38 Χειριστών 
Η/Υ σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
(κάτοχος πτυχίου του Παντείου Πανεπιστημίου−Τμήμα 
Κοινωνιολογίας από 9.10.2008) με βαθμό Α΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη για το τρέχον έτος περίπου 800,00 
ευρώ η οποία προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2008 του Δήμου (ΚΑ: 106011) και πε−
ρίπου 19.000,00 ευρώ για το έτος 2009 η οποία έχει 
προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 
έτους 2009 (Κ.Α. 10.6011).

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 28043/34732/ 17.12.2008).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Τμηματάρχης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

-
 Διορθώσεις Σφαλμάτων

   Στην υπ’ αριθμ. 230806/17.10.2008 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1063/18.11.2008 
τ. Γ΄ και αφορά αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης, 
στη σελίδα 8620, στήλη α΄ και στίχο 20ο, επιφέρεται η 
πιο κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο: «… 16.0.2008…»
στο ορθό «…16.9.2008…».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο).
 F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 117/2008 απόφαση του Δημάρχου Μετα−
ξάδων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
74 του ν. 3584/2007 και ύστερα από τις σύμφωνες γνώμες 
υπ’ αριθμ. 113/2008 και 20/191/6.11.2008 του Δημάρχου Με−
ταξάδων και του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Φρο−
ντίδας Δήμου Διδυμοτείχου αντίστοιχα και την υπ’ αριθμ. 
1/19/4.12.2008 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπ. Συμβουλίου 
ΟΤΑ Ν. Έβρου, μετατάσσεται ύστερα από αίτησή της, η 
υπάλληλος Αθανασοπούλου Μαρία του Χριστόδουλου, του 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α ,́ από το Κέντρο Κοινω−
νικής Φροντίδας Δήμου Διδυμοτείχου στο Δήμο Μεταξά−
δων σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. αυτού, 
επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
8239/2008).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

Σ. ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

      Στην υπ’ αριθμ. 125564/6019/4.12.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1130/15.12.2008 τ. Γ΄ και 
αφορά μετάταξη υπαλλήλου επιφέρονται οι πιο κάτω 
διορθώσεις:

α) Στη σελίδα 9240 στην α΄ στήλη και στον 6ο στίχο 
από το λανθασμένο: « … με βαθμό Π, …»

στο σωστό: «… με βαθμό Γ΄, …».
β) Στην ίδια σελίδα και στήλη στίχους 9, 10 από το 

λανθασμένο «(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας 
10273/5.12.2008)»

στο σωστό: «Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Κοζάνης 10273/ 
5.12.2008».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο).
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    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 4610/16.12.2008 απόφαση του Δη−
μάρχου Κομποτίου του Νομού μας διαπιστώνεται ότι 
γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση από την 
υπηρεσία και επέρχεται λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της υπαλλήλου του Δήμου Κομποτίου, Ν. Άρτας Σαπρίκη 
Κων/νιά του Ευθυμίου, Κατηγορίας Δ.Ε., Κλάδου Δ.Ε. 
Διοικητικού με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1° από 16.12.2008, με 
συνολική υπηρεσία στο Δήμο 34 έτη 8 μήνες και 22 ημέ−
ρες, λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 152 και 160 του ν. 3584/2007.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Ηπείρου 11515/18.12.2008).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΜΑΛΗ 
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(7)

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 7467
Προκήρυξη θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Τρο−

φίμων και Διατροφής, 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 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 Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συν. 

13/30.10.2008) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Μικρο−
βιολογία Τροφίμων».

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία 
και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων».

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικά 
Συστήματα και Περιβάλλον».

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία 
Τροφίμων».

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία 
Τροφίμων».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΛΣ
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 Ενωσης, 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 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.

  Μυτιλήνη, 19 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 22475
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της υπ’ 
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αριθμ. 3/6.11.2008 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992, του άρθρου 14 
του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
28 παρ. 26 του ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του
ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/1997, των άρθρων 
21 και 23 του ν. 3549/2007 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ−ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ. Τομέα 

2/20.10.2008).
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία της Ιατρικής Σχολής την υποψηφιότητά τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο−
λογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

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

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής 
ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της 
αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 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 δε μπο−
ρεί 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.

  Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αριθμ. 5722
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστή−

μης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιω−
αννίνων.

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) θέση 
ΔΕΠ στο Τμήμα, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ 
αριθμ. 149/26.9.2008 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του ν. 
2083/1992, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα, του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 και του 
άρθρου 21 και 23 του ν. 3549/2007, ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνο−
λογίας Υλικών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Φυλλόμορφων Υλικών» 
(Πειραματική Κατεύθυνση).

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν στη Γραμμα−
τεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 
10 Ιωάννινα) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία του 
εγγράφου ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Επίσης θα συνυποβάλουν:
1. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα 

υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε 

τόσα αντίγραφα όσα είναι τα Μέλη του Εκλεκτορικού 
Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανή−
κουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού 
Σώματος. Το Βιογραφικό Σημείωμα και το αναλυτικό 
υπόμνημα αρκεί να υποβάλλεται σε (15) αντίτυπα με 
την εναλλακτική δυνατότητα, υποβολής των σε ηλε−
κτρονική μορφή. Τα πρωτότυπα δημοσιεύματα αρκεί να 
υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων 
τα τρία (3) θα διαβιβάζονται στην 3μελή Εισηγητική 
Επιτροπή και το ένα (1) θα βρίσκεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση των μελών του 
Εκλεκτορικού Σώματος και των μελών της Γενικής Συ−
νέλευσης με την εναλλακτική δυνατότητα υποβολής 
των σε ηλεκτρονική μορφή.

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

4. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (ανα−
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

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

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους.

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

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

Τα δικαιολογητικά Υγείας και Ιθαγένειας για τους 
αλλοδαπούς υποψηφίους θα κατατεθούν το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 13 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

-
    Αριθμ. 5723
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστή−

μης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιω−
αννίνων.

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) 
θέση ΔΕΠ στο Τμήμα, σύμφωνα με την απόφαση της 
υπ’ αριθμ. 149/26.9.2008 συνεδρίασης της Γενικής Συνέ−
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και τις διατά−
ξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του
ν. 2083/ 1992, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα, του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 και του 
άρθρου 21 και 23 του ν. 3549/2007, ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνο−
λογίας Υλικών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 

με γνωστικό αντικείμενο «Ατομική και Ηλεκτρονική δομή 
των Υλικών με έμφαση σε Επιφάνειες−Διεπιφάνειες» 
(Θεωρητική Κατεύθυνση).

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν στη Γραμμα−
τεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 
10 Ιωάννινα) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία του 
εγγράφου ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Επίσης θα συνυποβάλουν:
1. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 

τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσι−
εύματα.

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε 
τόσα αντίγραφα όσα είναι τα Μέλη του Εκλεκτορικού 
Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανή−
κουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού 
Σώματος. Το Βιογραφικό Σημείωμα και το αναλυτικό 
υπόμνημα αρκεί να υποβάλλεται σε (25) αντίτυπα με 
την εναλλακτική δυνατότητα, υποβολής των σε ηλε−
κτρονική μορφή. Τα πρωτότυπα δημοσιεύματα αρκεί να 
υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων 
τα τρία (3) θα διαβιβάζονται στην 3μελή Εισηγητική 
Επιτροπή και το ένα (1) θα βρίσκεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση των μελών του 
Εκλεκτορικού Σώματος και των μελών της Γενικής Συ−
νέλευσης με την εναλλακτική δυνατότητα υποβολής 
των σε ηλεκτρονική μορφή.

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

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

4. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (ανα−
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

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

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους.

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

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

Τα δικαιολογητικά Υγείας και Ιθαγένειας για τους 
αλλοδαπούς υποψηφίους θα κατατεθούν το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 13 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ 

-
    Αριθμ. 5317
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμή−

ματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) θέση 
ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, σύμφωνα 
με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 377/1.10.2008 συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του ν. 
2083/ 1992, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα, του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 και του 
άρθρου 21 και 23 του ν. 3549/2007, ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν στη Γραμματεία 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Πανεπιστημι−
ούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα) την υποψηφιότητά 
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, 
από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της 
προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Επίσης θα συνυποβάλουν:
1. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 

τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσι−
εύματα καθώς και τόσα αντίτυπα τους, όσα είναι και 
τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος (Δεκαπέντε (15) 
αντίτυπα).

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

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

4. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (ανα−
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κρότους, 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 στρατιωτικές 
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 υποψηφιότητάς 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 υποβάλουν εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά Υγείας και Ιθαγένειας για τους 
αλλοδαπούς υποψηφίους θα κατατεθούν το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί 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.

  Ιωάννινα, 12 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

-
    Αριθμ. 5724
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Επι−
στήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) θέση 
ΔΕΠ στο Τμήμα, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ 
αριθμ. 149/26.9.2008 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του ν. 
2083/ 1992, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα, του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 και του 
άρθρου 21 και 23 του ν. 3549/2007, ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνο−
λογίας Υλικών στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Μηχανική των Συνεχών μέσων» (Θεωρητική 
Κατεύθυνση).

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν στη Γραμμα−
τεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 
10 Ιωάννινα) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία του 
εγγράφου ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Επίσης θα συνυποβάλουν:
1. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 

τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσι−
εύματα.

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε 
τόσα αντίγραφα όσα είναι τα Μέλη του Εκλεκτορικού 
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Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανή−
κουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού 
Σώματος. Το Βιογραφικό Σημείωμα και το αναλυτικό 
υπόμνημα αρκεί να υποβάλλεται σε (15) αντίτυπα με 
την εναλλακτική δυνατότητα, υποβολής των σε ηλε−
κτρονική μορφή. Τα πρωτότυπα δημοσιεύματα αρκεί να 
υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων 
τα τρία (3) θα διαβιβάζονται στην 3μελή Εισηγητική 
Επιτροπή και το ένα (1) θα βρίσκεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση των μελών 
του Εκλεκτορικού Σώματος και των μελών της Γενικής 
Συνέλευσης με την εναλλακτική δυνατότητα υποβολής 
των σε ηλεκτρονική μορφή.

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

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

4. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (ανα−
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

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

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους.

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

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

Τα δικαιολογητικά Υγείας και Ιθαγένειας για τους 
αλλοδαπούς υποψηφίους θα κατατεθούν το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 13 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ 
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ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

    Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στο ΦΕΚ 897/τ.Γ΄/26.9.2008, σελ. 7307 στο οποίο δημο−
σιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 8404/22.9.2008 πράξη του Προέ−
δρου του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου 
Αθηνών, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο:
«Γεωργοπούλου Γιαννούλα του Νικολάου, κατηγορίας 

TE Επιμελητών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄ ως δόκιμη 
τακτική υπάλληλος»,

στο ορθό:
«Γεωργοπούλου Γιαννούλα του Νικολάου, κατηγορίας 

ΥΕ Επιμελητών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄ ως δόκιμη 
τακτική υπάλληλος».

      Στο ΦΕΚ 1091/28.10.2008 τ. Γ΄ σελ. 8841 στο οποίο δη−
μοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 925/13.11.2008 πράξη του Προέ−
δρου του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπι−
κού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, γίνονται οι παρακάτω 
διορθώσεις:

α) από το εσφαλμένο:
«Αυγουστάτος Γεράσιμος του Δημητρίου, κατηγορί−

ας ΠΕ κλάδου Δ/κού−Οικ/κού με βαθμό Α΄ ως δόκιμος 
τακτικός υπάλληλος»

στο ορθό:
«Αυγουστάτος Γεράσιμος του Δημητρίου, κατηγορί−

ας ΠΕ κλάδου Δ/κού−Οικ/κού με βαθμό Δ΄ ως δόκιμος 
τακτικός υπάλληλος» και

β) από το εσφαλμένο:
«Μουρούτη Σεβαστή του Νικολάου, κατηγορίας ΠΕ 

κλάδου Δ/κού−Οικ/κού με βαθμό Α΄ ως δόκιμη τακτική 
υπάλληλος»

στο ορθό:
«Μουρούτη Σεβαστή του Νικολάου, κατηγορίας ΠΕ 

κλάδου Δ/κού−Οικ/κού με βαθμό Δ΄ ως δόκιμη τακτική 
υπάλληλος».

(Από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης)

F

    Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

  Με την υπ’ αριθμ. 11885/9.12.2008 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ο.Ν. Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», που 
εκδόθηκε αφού έλαβε υπόψη το από 5.12.2008 πρω−
τόκολλο ορκωμοσίας και το άρθρο 35 παρ. 1 και 3
ν. 3528/2008, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, του κλάδου 
ΔΕ − Α/Νοσοκόμων, λόγω διορισμού της σε θέση του 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

  Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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