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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)
      1. Με την υπ’ αριθμ. 2/66756/0004/17.9.2008 πράξη του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 
και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
διαπιστώνεται ότι η Ειρήνη Σερεμετάκη−Δημητριάδου 
του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του προσωρινού 
κλάδου ΔΕ1−Δημοσιονομικού του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, που υπηρετούσε στην ΥΔΕ στο Υπουργείο 
Πολιτισμού, απολύθηκε αυτοδίκαια από την Υπηρεσία 
από 6 Δεκεμβρίου 2008, γιατί την 5η Σεπτεμβρίου 2008 
συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και 
συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και έχει συμπληρώσει 
και το εξηκοστό έτος της ηλικίας της.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την 
παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας 
για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ. 
Κράτους κατά τη διάρκεια της τριακονταπενταετούς 
ευδόκιμης υπηρεσίας της.

2. Με την υπ’ αριθμ. 2/71163/0004/6.10.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 
και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), δι−
απιστώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Οικονόμου του Γεωρ−
γίου, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του προσωρινού κλάδου 
ΠΕ1−Δημοσιονομικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά−
τους, που υπηρετούσε στην ΥΔΕ στο Νομό Ιωαννίνων, 
απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από τη 17η 
Δεκεμβρίου 2008, γιατί τη 16η Δεκεμβρίου 2008 συ−
μπλήρωσε τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και 
συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και έχει συμπληρώσει 
και το εξηκοστό έτος της ηλικίας του.

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας 
για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ. 
Κράτους κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταετούς 
ευδόκιμης υπηρεσίας του.

3. Με την υπ’ αριθμ. 2/69366/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152, 
155 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
διαπιστώνεται ότι η Παναγιώτα Σπυρουλοπούλου του 
Παναγιώτη, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−
Δημοσιονομικών, που υπηρετούσε ως Προϊσταμένη της 
Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους, απολύθηκε αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την 
ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της 
ηλικίας της και έχει συμπληρώσει περισσότερα από 
τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης 
δημόσιας υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την 
παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που κατείχε 
κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της καθώς και η ευαρέ−
σκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που 
προσέφερε στο Γ.Λ.Κράτους κατά τη διάρκεια της υπερ 
τριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

4. Με την υπ’ αριθμ. 2/69367/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63,96,147, 152,155 
και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), δι−
απιστώνεται ότι η Χριστίνα Φατούρου του Μιλτιάδη, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών, 
που υπηρετούσε ως Προϊσταμένη της 40ης Διεύθυν−
σης Οικονομικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
απολύθηκε αυτοδίκαια από την Υπηρεσία την 31η Δε−
κεμβρίου 2008, γιατί την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε 
το εξηκοστό έτος της ηλικίας της και έχει συμπληρώσει 
περισσότερα από τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματι−
κής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που 
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της καθώς και η 
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ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ.Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

5. Με την υπ’ αριθμ. 2/69372/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152, 
155 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), δι−
απιστώθηκε ότι η Ελένη Βογιατζή−Παπατριανταφύλλου 
του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−
Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
που υπηρετούσε ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης στην ΥΔΕ 
Νοσοκομειακής Περίθαλψης, απολύεται αυτοδίκαια από 
την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την ημερο−
μηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας 
της και έχει συμπληρώσει περισσότερα από τριάντα 
πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας 
υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που 
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της καθώς και η 
ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

6. Με την υπ’ αριθμ. 2/69380/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152,155 
και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυ−
ρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), διαπι−
στώνεται ότι η Καλλιόπη Κουρζή−Σβύνου του Σταματίου, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπηρετούσε 
ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης στην ΥΔΕ στο Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης, απολύεται αυτοδίκαια από την 
Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την ημερο−
μηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας 
της και έχει συμπληρώσει περισσότερα από τριάντα 
πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας 
υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που 
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της καθώς και η 
ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ.Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

7. Με την υπ’ αριθμ. 2/69378/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152, 
155 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
διαπιστώνεται ότι η Γιαννούλα Τσεγρένη του Θεοδώρου, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπηρετούσε 
ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης στην ΥΔΕ στο Νομό Αχαΐ−
ας, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία την 31η Δε−
κεμβρίου 2008, γιατί την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε 
το εξηκοστό έτος της ηλικίας της και έχει συμπληρώσει 
περισσότερα από τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματι−
κής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που 
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της καθώς και η 
ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

8. Με την υπ’ αριθμ. 2/69374/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152, 
155 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
διαπιστώνεται ότι η Ελευθερία Ανδρειωμένου−Κωνστα−
ντίνου του Ιωάννη, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλά−
δου ΠΕ−Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, που υπηρετούσε ως Προϊσταμένη Διεύθυν−
σης στην ΥΔΕ στο Νομό Χανίων, απολύεται αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την 
ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της 
ηλικίας της και έχει συμπληρώσει περισσότερα από 
τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης 
δημόσιας υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που 
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της καθώς και η 
ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

9. Με την υπ’ αριθμ. 2/70664/0004/2.10.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152, 
155 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), δι−
απιστώνεται ότι ο Ιωάννης Δημόπουλος του Θεοδώρου, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπηρετούσε 
ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης στην ΥΔΕ στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία 
την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την ημερομηνία αυτή 
συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας του και έχει 
συμπληρώσει περισσότερα από τριάντα πέντε (35) χρό−
νια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που 
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του καθώς και η 
ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας του.

10. Με την υπ’ αριθμ. 2/78110/0004/30.10.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152, 
155 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
διαπιστώνεται ότι η Ιωάννα Γιαννουσάκη του Δημητρίου, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπηρετούσε 
ως Προϊσταμένη του Α΄ Τμήματος της ΥΔΕ στο Υπουρ−
γείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, απολύεται αυτοδί−
καια από την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί 
την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος 
της ηλικίας της και έχει συμπληρώσει περισσότερα από 
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τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης 
δημόσιας υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που 
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της καθώς και η 
ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

11. Με την υπ’ αριθμ. 2/69376/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152, 
155 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
διαπιστώνεται ότι η Αναστασία Στάικου−Καραούλη του 
Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−
Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
που υπηρετούσε ως Προϊσταμένη του Α΄ Τμήματος της 
ΥΔΕ στο Νομό Θεσσαλονίκης, απολύθηκε αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την 
ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της 
ηλικίας της και έχει συμπληρώσει περισσότερα από 
τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης 
δημόσιας υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που 
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της καθώς και η 
ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

12. Με την υπ’ αριθμ. 2/78113/0004/30.10.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152, 
155 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), δια−
πιστώνεται ότι η Όλγα Αναστασάτου του Θεοφύλακτου, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπηρετούσε 
ως Προϊσταμένη του Β΄ Τμήματος στην ΥΔΕ στη Νομαρ−
χία Πειραιά, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία 
την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την ημερομηνία αυτή 
συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας της και έχει 
συμπληρώσει περισσότερα από τριάντα πέντε (35) χρό−
νια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που 
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της καθώς και η 
ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ.Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

13. Με την υπ’ αριθμ. 2/86062/0004/24.11.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152,155 
και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυ−
ρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), διαπι−
στώνεται ότι η Βιολέττα Κοτζασαρίδου του Αλεξάνδρου, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπηρετούσε 
ως Προϊσταμένη της ΥΔΕ στο Νομό Φλώρινας η οποία 
λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, απολύεται αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την 

ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της 
ηλικίας της και έχει συμπληρώσει περισσότερα από 
τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης 
δημόσιας υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που 
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της καθώς και η 
ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

14. Με την υπ’ αριθμ. 2/69370/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152,155 
και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), δι−
απιστώνεται ότι η Ευτυχία Τσαμασύρου του Παναγιώτη, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπηρετούσε 
στην ΥΔΕ στο Νομό Κορινθίας, απολύθηκε αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την 
ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της 
ηλικίας της και έχει συμπληρώσει περισσότερα από 
τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης 
δημόσιας υπηρεσίας.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά η ευ−
αρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της 
υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της.

15. Με την υπ’ αριθμ. 2/69384/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 
και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), δι−
απιστώνεται ότι ο Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Δη−
μητρίου, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ−Δημο−
σιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που 
υπηρετούσε στην ΥΔΕ στο Δήμο Αθηναίων, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, 
γιατί την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό 
έτος της ηλικίας του και έχει συμπληρώσει περισσό−
τερα από τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και 
συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας 
για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ. 
Κράτους κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταετούς 
ευδόκιμης υπηρεσίας του.

16. Με την υπ’ αριθμ. 2/70662/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 
και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), δι−
απιστώνεται ότι ο Δημήτριος Αλεξίου του Αναστασίου, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ−Δημοσιονομικών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπηρετούσε 
στην ΥΔΕ στο Νομό Μαγνησίας, απολύεται αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την 
ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της 
ηλικίας του και έχει συμπληρώσει περισσότερα από 
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τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης 
δημόσιας υπηρεσίας.

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από 
την παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας 
για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ. 
Κράτους κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταετούς 
ευδόκιμης υπηρεσίας του.

17. Με την υπ’ αριθμ. 2/69386/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152,155 
και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), δια−
πιστώνεται ότι ο Ηλίας Γκαρτζονίκας του Κωνσταντίνου, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ−Δημοσιονομικών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπηρετούσε 
στην ΥΔΕ στο Νομό Ιωαννίνων, απολύεται αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την 
ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της 
ηλικίας του και έχει συμπληρώσει περισσότερα από 
τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης 
δημόσιας υπηρεσίας. 

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την 
παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για 
τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ. Κρά−
τους κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταπενταετούς 
ευδόκιμης υπηρεσίας του.

18. Με την υπ’ αριθμ. 2/69381/0004/30.9.2008 πράξη 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 
152, 155 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο−
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
διαπιστώνεται ότι ο Αντώνιος Μωκάκος του Σταύρου, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ−Δημοσιονομικών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπηρετούσε 
στην ΥΔΕ στο Νομό Μεσσηνίας, απολύεται αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την 
ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της 
ηλικίας του και έχει συμπληρώσει περισσότερα από 
τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης 
δημόσιας υπηρεσίας. 

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την 
παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για 
τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ. Κρά−
τους κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταπενταετούς 
ευδόκιμης υπηρεσίας του.

19. Με την υπ’ αριθμ. 2/69383/0004/30.9.2008 πράξη του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152,155 
και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), δια−
πιστώνεται ότι ο Αθανάσιος Σκάντζαρης του Γεωργίου, 
υπάλληλος με βαθμό Α΄ του προσωρινού κλάδου ΔΕ1−
Δημοσιονομικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
που υπηρετούσε στην 45η Διεύθυνση Ελέγχου και Εντο−
λής Πληρωμής Πολιτικών και Προσωπικών Συντάξεων, 
απολύθηκε αυτοδίκαια από την Υπηρεσία την 31η Δε−
κεμβρίου 2008, γιατί την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε 
το εξηκοστό έτος της ηλικίας του και έχει συμπληρώσει 
περισσότερα από τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματι−
κής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την 
παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για 
τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ. Κρά−
τους κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταπενταετούς 
ευδόκιμης υπηρεσίας του.

20. Με την υπ’ αριθμ. 2/69382/0004/30.9.2008 πράξη 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 
152, 155 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο−
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
διαπιστώνεται ότι ο Δημήτριος Κωστάκης του Αθανασί−
ου, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΥΕ Επιμελητών 
Δημοσιονομικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
που υπηρετούσε στην 4η Διεύθυνση Προσωπικού του 
Γ.Λ. Κράτους, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία 
την 31η Δεκεμβρίου 2008, γιατί την ημερομηνία αυτή 
συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας του και έχει 
συμπληρώσει περισσότερα από τριάντα πέντε (35) χρό−
νια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας. 

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την 
παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για 
τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο δημόσιο 
κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταπενταετούς ευδό−
κιμης υπηρεσίας του.

  Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ−ΙΓΓΛΕΣΗ
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(2)

      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Αριθμ. 7977
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αι−

γαίου.

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 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 
160/11.8.1997, 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 Τμήματος Περιβάλλοντος (συν. 3/19.11.2008) 
της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Περιβάλλοντος
Τμήμα: Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μη−
χανική με έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση 
Αποβλήτων».
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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 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, 23 Δεκεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Αριθμ. 15332
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτό−

νων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

    Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη με αρ. 2/5.11.2008 συνε−
δρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μίας θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 6 
περ. Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το άρθρ. 23 ν. 
3549/2007 και των άρθρ. 21 του ίδιου νόμου, του άρθρ. 
14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του άρθρ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, 
του άρθρ. 1 παρ. 2 και άρθρ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997, και 
του π.δ. 134/1999, ως εξής:

1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση 
και Επικοινωνιακός Σχεδιασμός».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σιην 
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους 
μέσα σε αποκλεισπκή προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την 
αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:

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. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου κατέχει 
ο υποψήφιος.

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

− Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω 
απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής 
ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

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.

Οι Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς 
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τους, ή που αδυνατούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 με την οποία δεσμεύονται ότι θα προσκομί−
σουν το πιστοποιητικό αυτό πριν από την έκδοση της 
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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.

  Βόλος, 8 Δεκεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

-
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 15333
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας στην υπ’ αριθμ. 7/15.10.2008 συνεδρίασή 
της αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας 
θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 
περ. Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το άρθρ. 23 
ν. 3549/2007 και αρθρ. 21 του ίδιου νόμου, του άρθρ. 14 
παρ. 3 ν. 1268/1982, του άρθρ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, 
του άρθρ. 1 παρ. 2 και άρθρ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997, και 
του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (10.7.2008)
1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην 

Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
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. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 

μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου κατέχει 
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.

− Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω 
απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής 
ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

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.

Οι Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς 
τους, ή που αδυνατούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 με την οποία δεσμεύονται ότι θα προσκομί−
σουν το πιστοποιητικό αυτό πριν από την έκδοση της 
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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.

  Βόλος, 8 Δεκεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

-
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 15334
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομι−

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
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Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
στην υπ’ αριθμ. 10/22.10.2008 συνεδρίασή της, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π., σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 περ. Α΄ ν. 2083/1992 
όπως αυτό ισχύει με το άρθρ. 23 ν. 3549/2007 και άρθρ. 
21 του ίδιου νόμου, του άρθρ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, 
του άρθρ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του άρθρ. 1 παρ. 2 
και άρθρ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997, και του π.δ. 134/1999, 
ως εξής:

1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση και Λογιστική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σιην 
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
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. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 
Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου κατέχει 
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.

− Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω 
απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής 
ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

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.

Οι Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
τους, ή που αδυνατούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 με την οποία δεσμεύονται ότι θα προσκομί−
σουν το πιστοποιητικό αυτό πριν από την έκδοση της 
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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.

  Βόλος, 8 Δεκεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

F

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 25960
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πα−

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Νομικής, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτι−
κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανετπστημίου Θεσ−
σαλονίκης στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 294/18.11.2008, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) 
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
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡ−

ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Γ.Σ. Τομέα 134/11.11.2008).
−Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή με γνω−

στικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 

Γραμματεία του Τμήματος Νομικής την υποψηφιότητα 
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 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, σε τριάντα πέντε (35) αντί−

γραφα, για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά 
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δημοσιεύματα καθώς και τριάντα πέντε (35) αντίτυπά  
τους.

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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση πις 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.

Θ  εσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ  
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