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YΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)
 Με την υπ’ αριθμ. 5015956/5264/22.4.2009 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδόθηκε σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 238/2008 ακυρωτικής αποφάσε−
ως του Δ.Ε.Α. και σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 5 
του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α) και των άρθρων 17−23 του 
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 
Τ. 2688/5776/0003/29.5.2006 όμοια (ΦΕΚ 173/Γ/5.7.2006) και 
διορίζεται η Αυγερινού Σταυρούλα του Δημητρίου στον 
κλάδο ΠΕ Τελωνειακών του ΥΠ.Ο.Ο. με Δ΄ εισαγωγικό βαθ−
μό, αναδρομικά από 29.1.1999, ημερομηνία κατά την οποία 
διορίζονται οι επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π. (8/1997 Προκήρυξη) 
κατηγορίας ΠΕ, βάσει του αρχικού πίνακα διοριστέων.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών: 
4983/29.4.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 5016632/5555/28.4.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδόθηκε σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2452/2007 ακυρωτικής αποφά−
σεως του Δ.Ε.Α. και σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 
5 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α) και των άρθρων 17−23 του 
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. Τ. 
2688/5776/0003/29.5.2006 όμοια (ΦΕΚ 173/Γ/5.7.2006) και δι−
ορίζεται ο Στυλιδιώτης Αβραάμ του Γεωργίου στον κλά−
δο Π Ε Τελωνειακών του ΥΠ.Ο.Ο. με Δ΄ εισαγωγικό βαθμό, 
αναδρομικά από 29.1.1999, ημερομηνία κατά την οποία δι−
ορίζονται οι επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π. (8/1997 Προκήρυξη) 
κατηγορίας ΠΕ, βάσει του αρχικού πίνακα διοριστέων.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών: 
4984/29.4.2009).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

        Με την υπ’ αριθμ. Τ.5006516/1896/16.2.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 155 
του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του Πετρόπουλου Δημητρίου του 
Αντωνίου, υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1 ΜΚ, του προ−
σωρινού κλάδου ΔΕ 14 Οδηγών Αυτοκινήτων Τελωνεί−
ων, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από 
7.5.2009, επειδή κατά τη χρονολογία αυτή έχει συμπλη−
ρώσει τριακονταπενταετή πραγματική δημόσια υπηρε−
σία και έχει υπερβεί το 60° έτος της ηλικίας του.

      Με την υπ’ αριθμ. Τ.5006518/1897/16.2.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 155 του 
ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του Μπίκου Ιωάννη του Γεωργίου, υπαλ−
λήλου με Α΄ βαθμό και 1 ΜΚ, του κλάδου ΔΕ Τελωνεια−
κών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από 
9.5.2009, επειδή κατά τη χρονολογία αυτή έχει συμπλη−
ρώσει τριακονταπενταετή πραγματική δημόσια υπηρε−
σία και έχει υπερβεί το 60° έτος της ηλικίας του.

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ

-
        Με την υπ’ αριθμ. Τ.5017862/6037/7.5.2009 απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 148 του ν. 
3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του Οικονόμου Κωνσταντίνου του Θεο−
δώρου, υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1 ΜΚ, του κλάδου ΔΕ 
Τελωνειακών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
από 30.4.2009, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης 1.4.2009).

        Με την υπ’ αριθμ. Τ.5017860/6035/7.5.2009 απόφαση τον 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 148 του ν. 
3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη−
λικής σχέσης της Παπαδημητρίου Ευαγγελίας του Ιωάν−
νη, υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1 ΜΚ, του κλάδου ΠΕ Τε−
λωνειακών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
από 6.5.2009, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης 10.4.2009).
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        Με την υπ’ αριθμ. Τ.5017861/6036/7.5.2009 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 148 του 
ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του Θεοχαρίδη Αντωνίου του Γεωργίου, 
υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1 ΜΚ, του κλάδου ΔΕ Τελω−
νειακών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
από 30.4.2009, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης 13.4.2009).

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(2)
  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10021/5876/1130/5.5.2009 κοινή από−

φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007, μετα−
τάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΣΤΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου TE Διοικητικού−Λογιστικού με Β΄ βαθμό, 
από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών 
(Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ− Παράρτημα Ευδήλου Ικαρίας, 
με το βαθμό που κατέχει και με το ίδιο μισθολογικό 
κλιμάκιο, σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE Διοι−
κητικού−Λογιστικού της ανωτέρω υπηρεσίας.

Ο ανωτέρω υπάλληλος παραμένει για μία δεκαετία 
στην υπηρεσία που μετατάσσεται.

(Το Γ30/23/8.1.2009 έγγραφο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σύμφω−
να με το οποίο υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό 
έτους 2009 και στο ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη 
της οικονομικής επιβάρυνσης, που θα προκύψει από τη 
δαπάνη μισθοδοσίας του υπαλλήλου).

        Με την υπ’ αριθμ. Φ.10021/5882/1136/5.5.2009 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007, μετατάσ−
σεται η μόνιμη υπάλληλος ΣΑΓΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΕΥ−
ΑΓΓΕΛΟΥ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών−Γραμματέων με Α΄ 
βαθμό, από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσί−
ων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ− Υποκατάστη−
μα Μυτιλήνης, με το βαθμό που κατέχει και με το ίδιο 
μισθολογικό κλιμάκιο, σε κενή οργανική θέση του κλά−
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της ανωτέρω υπηρε−
σίας. Η ανωτέρω υπάλληλος παραμένει για μία δεκαε−
τία στην υπηρεσία που μετατάσσεται.

(Το Γ30/23/8.1.2009 έγγραφο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σύμφω−
να με το οποίο υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό 
έτους 2009 και στο ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη 
της οικονομικής επιβάρυνσης, που θα προκύψει από τη 
δαπάνη μισθοδοσίας της υπαλλήλου).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ− ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(3)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 181/2619/4.5.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Τσοτυλίου, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή 
η από 30.4.2009 παραίτηση της υπαλλήλου του Δήμου 
Μπέλτσιου Σοφίας του Αποστόλου, κλάδου ΔΕ Διοικη−
τικού, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 5°, από την υπηρεσία του 
Δήμου Τσοτυλίου, για συνταξιοδοτικούς λόγους.

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας 41369/4738).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΚΟΥ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

    Με την υπ’ αριθμ. 101/27.4.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Ναυπλίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 74 και 79 του ν. 3584/2007 και ύστερα 
από σύμφωνες γνώμες του Δημάρχου Κρανιδίου και 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού 
Αργολίδας, όπως αυτές διατυπώνονται στις υπ’ αριθμ. 
260/21.11.2008 και 18/19.3.2009 πράξεις τους, αντίστοιχα, 
μετατάσσεται ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΗΣ του ΗΛΙΑ, μόνι−
μος υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών 
Αυτοκινήτων με βαθμό Δ΄ από το Δήμο Κρανιδίου στο 
Δήμο Ναυπλίου, σε αντίστοιχη κενή ομοιόβαθμη οργα−
νική θέση που προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. αυτού.

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Πελοποννήσου 3809/4.5.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(4)

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ−ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. οικ. 54403/11.9.2008 απόφαση του 
Νομάρχη Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του π.δ. 30/1996, των ν. 3528/2007, 2190/1994 και 
3345/2005, και λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 525/τ.Γ΄/ 
4.6.2008, στο οποίο δημοσιεύθηκε πίνακας διοριστέων 
της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) βά−
σει της υπ’ αριθμ. 1050/11.4.2008 απόφασης του Α΄ Τμή−
ματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την προκήρυξη 1/2Μ/2007 
(ΦΕΚ 171/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/13.6.2007), διορίζονται 
στη Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς/Νομαρχία Αθηνών, με εισα−
γωγικό βαθμό Δ΄, σε κενές οργανικές θέσεις τακτικού 
μονίμου προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Οδηγών, 
οι παρακάτω υπάλληλοι:

ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΚΟΒΑΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
2. ΚΟΥΤΣΙΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
3. ΜΑΝΤΖΙΑΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών 4578/ 
30.4.2009).

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

F

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. ΔΔΟΥ 806/2.2.2009 απόφαση του 
Νομάρχη Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του ν. 3528/2007, του π.δ. 59/2007, την υπ’ αριθμ. 
23279/Φ.224.02/18.12.2008 απόφαση της Εθνικής Σχολής 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/
Φ.8.3./11/οικ.1547/22.1.2009 απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών, διορίζεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
της Νομαρχιακής Αυτ/σης Δωδ/σου ο Κάππας Ιωάννης 
του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, από 
19.12.2008, ημερομηνία από την οποία ανακηρύχτηκε από−
φοιτος της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον 
προϋπολογισμό της Ν.Α. Δωδ/σου στο Φορέα 07/120.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Εσωτερικών: 5133/ 4.5.2009).

  Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

F

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 3433/21.7.2008 απόφαση του 
Νομάρχη Σάμου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των ν. 3528/2007, 3205/2003 και του π.δ. 30/1996, 
διορίζεται, στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, ως 
δόκιμος τακτικός υπάλληλος με εισαγωγικό Βαθμό Δ΄, 
σε κενή οργανική θέση τακτικού προσωπικού, Κατηγο−
ρίας ΔΕ/Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ο Ελευθέριος 
Μάρκου του Μιλτιάδη. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Εσωτερικών 4585/30.4.2009).

  Ο Νομάρχης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΛΑΣ 

F

OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 6593/14.4.2009 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, εξελίσσεται η Πηνελόπη Τσιάρα 
του Γεωργίου, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ κατηγορίας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Δ΄ βαθμίδα 
(θέση μόνιμη) από 19.1.2009, ημερομηνία συμπλήρωσης 
πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 6597/14.4.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
2 παρ. 9 του π.δ.117/2002, εξελίσσεται η Αικατερίνη Ζη−
σάκη του Κωνσταντίνου, μέλος Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΠΕ κατηγορίας 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη 
Γ΄ βαθμίδα (θέση μόνιμη) από 19.1.2009, ημερομηνία συ−
μπλήρωσης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη 
βαθμίδα, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

      Με την υπ’ αριθμ. 6601/14.4.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
2 παρ. 9 του π.δ. 117/2002, εξελίσσεται η Δέσποινα Τζα−
νακάκη του Εμμανουήλ, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΠΕ κατηγορίας της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Γ΄ βαθ−
μίδα (θέση μόνιμη) από 19.1.2009, ημερομηνία συμπλή−
ρωσης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθ−
μίδα, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.  

  Με την υπ’ αριθμ. 6598/14.4.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
2 παρ. 9 του π.δ. 117/2002, εξελίσσεται η Ειρήνη Χαλ−
κιαδάκη του Εμμανουήλ, μέλος Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΠΕ κατηγορίας 
του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη 
Γ΄ βαθμίδα (θέση μόνιμη) από 19.1.2009, ημερομηνία συ−
μπλήρωσης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη 
βαθμίδα, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 6604/14.4.2009 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, εξελίσσεται η Πολυξένη Γκούβα 
του Γεωργίου, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της TE κατηγορίας του Τμήμα−
τος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Γ΄ βαθμί−
δα (θέση μόνιμη) από 19.1.2009, ημερομηνία συμπλήρω−
σης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

      Με την υπ’ αριθμ. 6600/14.4.2009 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, εξελίσσεται η Ουρανία Οικονό−
μου−Σαραντώνη του Στυλιανού, μέλος Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ κατηγο−
ρίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην Α΄ βαθμίδα (θέση μόνιμη) από 3.10.2008, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

        Με την υπ’ αριθμ. 6594/14.4.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
2 παρ. 9 του π.δ. 117/2002, εξελίσσεται ο Τηλέμαχος 
Κουγγουλέρης του Ισίδωρου, μέλος Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της TE κατηγο−
ρίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Γ΄ βαθμί−
δα (θέση μόνιμη) από 3.12.2008, ημερομηνία συμπλήρω−
σης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμί−
δα, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

      Με την υπ’ αριθμ. 6595/14.4.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
2 παρ. 9 του π.δ. 117/2002, εξελίσσεται η Σταυρούλα 
Κανακάκη του Θεοδώρου, μέλος Ειδικού Τεχνικού Ερ−
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γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της TE κατηγορί−
ας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πα−
νεπιστημίου Αθηνών στη Γ΄ βαθμίδα (θέση μόνιμη) από 
3.2.2009, ημερομηνία συμπλήρωσης πενταετούς υπη−
ρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, επειδή έχει τα νό−
μιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 6603/14.4.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
2 παρ. 9 του π.δ. 117/2002, εξελίσσεται η Άννα Καράμπα−
λη του Γεωργίου, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΠΕ κατηγορίας του Τμή−
ματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Β΄ βαθμίδα (θέση μό−
νιμη) από 29.9.2004, ημερομηνία συμπλήρωσης πεντα−
ετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 6596/14.4.2009 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, εξελίσσεται ο Γεώργιος Μπαρμπα−
ρούσης του Σπυρίδωνα, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της TE κατηγορίας του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στη Γ΄ βαθμίδα (θέση μόνιμη) από 3.2.2009, ημε−
ρομηνία συμπλήρωσης πενταετούς υπηρεσίας στην προ−
ηγούμενη βαθμίδα, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 6612/29.4.2009 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του 
ν. 3528/2007, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 5008/4.8.2008 (ΦΕΚ 
813/2.9.2008 τ. Γ΄) όμοια με την οποία η Κωνσταντίνα Κέζου 
του Αθανασίου διορίζεται σε κενή οργανική μόνιμη θέση 
του ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (με−
ταφοράς ασθενών) του Αρεταιείου Νοσοκομείου με τον ει−
σαγωγικό βαθμό Ε΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 18ο, λόγω μη 
αποδοχής του διορισμού της στην παραπάνω θέση.

    Με την υπ’ αριθμ. 6605/14.4.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρ−
θρου 2 παρ. 9 του π.δ. 117/2002, εξελίσσεται η Βασι−
λική Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, μέλος Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ 
κατηγορίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανε−
πιστημίου Αθηνών στην Α΄ βαθμίδα (θέση μόνιμη) από 
3.10.2008, ημερομηνία συμπλήρωσης πενταετούς υπη−
ρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, επειδή έχει τα νό−
μιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
    Αριθμ. 15550/3865
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Φυσική της Ατμόσφαιρας».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 6.4.2009, αποφάσισε την προκή−
ρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό 

ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του ίδιου 
νόμου, του αρθ. 14 παρ. 5 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 
ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 4 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997, 
του αρθ. 2 ν. 3282/2004 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ−ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙ−
ΑΣ (Γ.Σ. 27.3.2009).

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Ατμόσφαιρας».

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 
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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Απριλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4847

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ.2560
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλ−

λοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πε−
ριβαλλοντική Πολιτική».

  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 άρ−
θρου 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 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος (συν. 6/18.3.2009) 
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 Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πολι−
τική».

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 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 9 Απριλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

    Αριθμ. 3456
Προκήρυξη μιας (1) θέσεως διδακτικού ερευνητικού προ−

σωπικού (ΔΕΠ) στο Πολυτεχνείο Κρήτης στη βαθμί−
δα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 και τις λοιπές διατά−

ξεις του ν. 1268/1982 «Για την δομή και λειτουργία των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» σε συνδυασμό 
με το άρθρο 3 και 2 του ν. 1674/1986 καθώς και τις 
λοιπές διατάξεις των ν. 1351/1983, 1404/1983, 1566/1985, 
2083/1992.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 52/1983 (ΦΕΚ 27 τ. Α΄ 1.3.1983) 
«Διάρθρωση του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Τμήματα και 
Τομείς, διαδικασίες πληρώσεως Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού και προϋποθέσεις για αυτοδύναμη λειτουρ−
γία του Πολυτεχνείου Κρήτης με εκλεγμένα όργανα 
διοίκησης».

3. Την υπ’ αριθμ. 8/27.3.2009 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3ε του ν. 2517/1997.
5. Και έχοντας υπόψη την ύπαρξη σχετικών πιστώσε−

ων, προκηρύσσει:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας». Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδια−
φέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση καλούνται 
να καταθέσουν στα γραφεία του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(Πλατεία Αγ. Τίτου, Χανιά 73 132) μέσα σε δύο (2) μήνες 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ−

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

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

4. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρα−
τιωτικές του 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

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

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

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 10 Απριλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

    Με την υπ’ αριθμ. 7084/28.4.2009 Πρυτανική πράξη, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 
του ν. 2517/1997, του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007 
και της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/13.8.2007 (ΦΕΚ 
1466/13.8.2007 τ. Β΄) απόφασης του ΥπΕΠΘ, μονιμοποι−
είται ο Ιωάννης Κούκος του Κωνσταντίνου, στη θέση 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Μη−
χανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα−
νεπιστημίου Πατρών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

-
    Αριθμ. 6928
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής 

του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Καθη−
γητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Συστη−
μάτων Laser».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 1268/1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 4 του 

ν. 2517/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3282/2004.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/2002, όπως 

αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 3549/2007, καθώς και 
του άρθρου 21 του ιδίου νόμου.

5. Το υπ’ αριθμ. 771/7.4.2009 έγγραφο του Τμήματος 
Φυσικής.

6. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/29.1.2009 συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής
Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπο−

λογιστών, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ανάπτυξη Συστημάτων Laser».

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

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

1. Αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού δι−
πλώματος κ.λπ. τίτλους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι 
σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλο−
δαπής θα πρέπει οι υποψήφιοι να απευθύνονται στον 
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Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνωρίσεως Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφορικής (ΔΟΑΤΑΠ) για την ανα−
γνώριση της ισοτιμίας τους.

2. Βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές και 
τη δράση τους (σε 40 αντίτυπα).

3. Ανάτυπα δημοσιεύσεων (εις τετραπλούν).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (σε 40 αντίτυπα).
5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 

από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο 

θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά−
τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημε−
ρομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατο−
λογικού γραφείου 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.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, 
δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής 
Πράξης διορισμού τους.

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

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 22 Απριλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

F

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

Δια της υπ’ αριθμ. 8/2009 πράξεως του υφ’ ημάς Μη−
τροπολιτικού Συμβουλίου και συμφώνως ταις κειμέναις 

διατάξεσιν, διορίζομεν από 16ης Μαΐου ε.ε., τον Πανοσι−
ολογιώτατον Αρχιμανδρίτην ΣΙΛΑΝ (κατά κόσμον Ιωσήφ 
Αντώνιον) ΣΕΓΟΥΡΑ ΚΑΛΜΠΟ του Ιωσήφ−Ράμον, Εφημέ−
ριον εις τον Ιερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγής Επισκοπείου 
Κορθίου, της νήσου Άνδρου, εις τον Κλάδον Π.Ε. της Α΄ 
κατηγορίας και το Κλιμάκιον 18.1, αναλόγως των μορ−
φωτικών αυτού προσόντων.

Ο Πρόεδρος Μ..Σ.
† Ο Σύρου ΔΩΡΟΘΕΟΣ

F

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. Α/10864/6.5.2009 απόφαση του Προ−
έδρου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το ν. 3528/2007, άρθρο 20, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 
Α/5690/6.3.2009 απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ., η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 205, τ. Γ΄/17.3.2009, μόνον 
ως προς το μέρος που αφορά τον διορισμό του Ελευθε−
ρίου Σεβδαλή του Αθανασίου, επειδή κατά ρητή δήλωσή 
του δεν τον απεδέχεται.

  Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F

    ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. Ρ10/156/5.5.2009 απόφαση της Προϊ−
σταμένης Γενικής Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 156/Συν.18η/28.4.2009 από−
φαση του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ 
με την οποία έχει γνωμοδοτήσει για τη μετάταξη του 
κατωτέρω υπαλλήλου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ από κλάδο σε 
κλάδο της ίδιας κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 69 του ν. 3528/2007, ως εξής:

− ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ−ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ από 
τον Α΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, στον 
ίδιο βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 
με χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό από την ημερομηνία 
κτήσης αυτού.

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

F

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 1544/31.3.2009 απόφαση του Αντιπρο−
έδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3528/2007 άρθρο 148 (ΦΕΚ 26/Α΄), γίνονται αποδεκτές 
οι αιτήσεις παραίτησης του υπαλλήλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικού−Οικονομικού του Ε.Κ.Κ.Α. Σώζου Παναγιώτη 
του Κωνσταντίνου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστι−
κού, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1ο, από 31.3.2009, ημερομη−
νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, κατά 
την οποία λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση του 
υπαλλήλου με το Ε.Κ.Κ.Α.

(Αριθμ. βεβ. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Π4/Γ.Π. 55318/28.4.2009).

  Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*03003631405090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

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

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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