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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.414.7/31/09/11.5.2009 απόφαση του 
Διοικητού Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαίδευσης, που εκ−
δόθηκε στο Σκαραμαγκά, απολύεται ο Κελευστής ΕΜΘ 
(ΗΝ/ΑΣ) Μανουλίδης Ευάγγελος του Παναγιώτη (Ο−03527) 
με ΣΑ: 153/3266/2002, που γεννήθηκε το έτος 1981 και 
είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Κο−
ρυδαλλού του Νομού Αττικής, λόγω υποβολής της, από 8 
Ιανουαρίου 2009, αίτησης παραιτήσεώς του και την από 7 
Απριλίου 2009, αποδοχή αυτής από τον Υφυπουργό Εθνι−
κής Αμύνης, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14 
του α.ν. 1101/1938 και 39 του ν.δ. 445/1974.

2. Ο ανωτέρω εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας 
του ΠΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
α.ν. 1101/1938.

  Ο Διοικητής
Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(2)
    Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 62305/12.5.2009 κοινή 

απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετατάσσεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007, 
η ΓΡΟΣΔΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Δημητρίου υπάλληλος 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθμό 
Γ’, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, σε κενή ορ−
γανική θέση κατηγορίας TE κλάδου Φυσιοθεραπευτών 

της ανωτέρω υπηρεσίας, στο βαθμό που κατέχει, χω−
ρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό 
προϋπολογισμού και ύστερα από αίτησή της.

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

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 5082/28.4.2009).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΓΕΙΑΣ
 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις του 

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

1. ΒΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε θέση Επι−
μελητή Β΄ Παιδιατρικής για τη Μ.Ε.Ν. Νεογνών του Γ.Ν. 
Ηρακλείου «Βενιζέλειο−Πανάνειο» με την υπ’ αριθμ. Υ10α/
Γ.Π./21100/20.3.2009.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 5333/6.5.2009).

2. ΓΚΕΡΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ σε θέση Επι−
μελητή Α΄ Παθολογικής Ανατομικής του Π.Γ.Ν. Πατρών 
με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./16121/20.3.2009.

(αρ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 5333/6.5.2009)
3. ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ σε θέση Επι−

μελητή Β΄ Ορθοπαιδικής του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου με την 
υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./21094/20.3.2009.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 5333/6.5.2009).

4. ΠΙΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση Επι−
μελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. Ολύνθου του Κ.Υ. 
Νέων Μουδανιών του Γ.Ν. Χαλκιδικής με την υπ’ αριθμ. 
Υ10α/Γ.Π./13684/20.3.2009.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 5333/6.5.2009).
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5. ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ σε 
θέση Επιμελητή Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Κ.Υ. 
Λυγουριού του Γ.Ν. Ναυπλίου με την υπ’ αριθμ. Υ10α/
Γ.Π./24214/20.3.2009.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 5333/6.5.2009).

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ − ΣΤΡΑΤΗΣ

-    Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/ 56449/2009 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 
36 παρ. 3 και η υπ’ αριθμ. 13444/30.1.2008 (ΦΕΚ 199 τ.Β΄) 
εξουσιοδ γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω 
ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.:

1. ΑΝΤΥΠΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αν. Δ/ντή 
Χειρουργικής Παίδων στο Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓ. ΣΟΦΙΑ».

2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αν. Δ/ντή 
Ω.Ρ.Λ. στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ».

3. ΓΚΙΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ Επιμ. Α΄ 
στη Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

4. ΓΙΤΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής στο Π.Ι. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ (Κ.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Γ.Ν.−Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ).

5. ΓΟΥΔΑ ΠΑΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιμ. Β΄ Νε−
φρολογίας στο Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ».

6. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επιμ. Α΄ Ακτινοδιαγνω−
στικής στο Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

7. ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. Α΄ Ψυχι−
ατρικής στο Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ».

8. ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιμ. Β Ιατρι−
κής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ.

9. ΚΑΦΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Επιμ. Β΄ 
Παιδιατρικής στο Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

10. ΚΑΧΛΑΝ ΣΥΡΙΑΝΟΥ Επιμ. Β΄ Χειρουργικής στο Γ.Ν. 
ΚΟΖΑΝΗΣ.

11. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Επιμ. 
Β΄ Παιδιατρικής στο Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

Δ. ΤΣΑΓΔΗ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(3)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 385/6.5.200 απόφαση του Δημάρχου 
Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η αίτηση 
παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
με βαθμό Α΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 18139/11494/ 13.5.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 383/6.5.2009 απόφαση του Δημάρχου 
Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 152 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η αίτηση παραί−
τησης της υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΣΣΕΤΑ ΦΙΛΙΤΣΑΣ του 
Εμμανουήλ κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Α΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 18135/11491/13.5.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Τμηματάρχης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

    Με την υπ’ αριθμ. 58/30.4.2009 πράξη του Προέδρου 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Νικαίας», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 
και 160 του ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση της υπαλλήλου ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κλάδου TE Νηπιαγωγών (προσωρ.) με βαθμό 
Α΄, Μ.Κ. 5 από 30.4.2009, λόγω συνταξιοδότησης. 

(Αριθμ. απόφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ 4003/2009).
  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 2847/7.4.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 του ν. 3528/2007, 
και του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
,μετατάσσεται, ύστερα από αίτησή της, η Γερογιαννάκη 
Εμμανουέλλα του Αριστείδη υπάλληλος της Περιφέρει−
ας Κρήτης, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ΄ 
βαθμό σε κενή οργανική θέση ΠΕ Διοικητικού − Οικο−
νομικού με το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου 3208/16.4.2009).

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ 

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 10/2009                 (4)

    ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Ε.Π. 
ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

  Αποτελούμενο από τους Π.Ν. Φλώρο, Αντιπρόεδρο του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο (ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι αρχαιότεροι Αντι−
πρόεδροι είχαν κώλυμα), Γεώργιο Καλαμίδα, Αντιπρόε−
δρο του Αρείου Πάγου (ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
και ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος είχαν κώλυμα), Ιωάννη 
Καραβοκύρη, Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ο 
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο αρχαιότερος 
Αντιπρόεδρος είχαν κώλυμα), Γεώργιο Ζέρβα, Πρύτανη 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ο Ιωακείμ Γρυ−
σπολάκης, Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, τακτικό 
μέλος, είχε κώλυμα) και Μ. Ζουμπουλάκη, Αντιπρύτανη 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλη.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στις 23 Φεβρουα−
ρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30, στο Κατά−
στημα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με παρούσα 
την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημητρία Μουζάκη, 
Προϊσταμένη της Γραμματείας του Δ΄ Τμήματος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (ο Γραμματέας του Συμ−
βουλίου Βασίλειος Μανωλόπουλος, Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επι−
κρατείας, είχε κώλυμα). Αντικείμενο της συνεδρίασης 
ήταν η εκδίκαση, μετά την υπ’ αριθμ. 14/2008 απόφασή 
του, της πειθαρχικής αγωγής που έχει ασκηθεί από τον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά των 1) 
Κίμωνα Σακελλαρίου, Καθηγητή ΤΕΦΑΑ του πιο πάνω 
Πανεπιστημίου και 2) Αλεξάνδρας Μπεκιάρη, Λέκτορα 
του ΤΕΦΑΑ του ίδιου Πανεπιστημίου, οι οποίοι κλήθηκαν 
νόμιμα και παρέστησαν αυτοπροσώπως και με τους 
δικηγόρους Αριστ. Κωνσταντάκη (16259 Δ.Σ.Α) και Αση−
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μέλια Ελευθεριάδη (24204 Δ.Σ.Α.) αντίστοιχα, που τους 
διόρισαν στο ακροατήριο. Το πειθαρχικό παράπτωμα 
για το οποίο εγκαλούνται οι παραπάνω περιγράφεται 
στο υπ’ αριθμ. 8730/20.7.2007 παραπεμπτήριο έγγραφο 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αφού 1. άκουσε α) τον Εισηγητή της υποθέσεως, Γεώρ−
γιο Καλαμίδα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος 
διάβασε την 14/2008 απόφαση του Συμβουλίου τούτου, 
β) τους εγκαλούμενους και 2. μελέτησε όλα τα στοιχεία 
του φακέλου

Σκέφθηκε κατά το νόμο
Με το υπ’ αριθμ. 8730/20.7.2007 έγγραφο του Πρύτα−

νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ασκήθηκε ενώπιον 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ 
πειθαρχική αγωγή κατά των Κίμωνα Σακελλαρίου, κα−
θηγητή του ΤΕΦΑΑ του άνω Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και Αλεξάνδρας Μπεκιάρη, Λέκτορος του ΤΕΦΑΑ του 
ίδιου Πανεπιστημίου. Μετά την επί της υποθέσεως διε−
νέργεια της αναγκαίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του από 
12/26.7.1933 π. διατάγματος, εξέτασης από τον νομίμως 
ορισθέντα Εισηγητή και την υποβολή, με πρόταση, της 
δικογραφίας στο άνω Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκδόθηκε 
από αυτό η υπ’ αριθμ. 14/2008 απόφασή του, με την 
οποία διατάχθηκε η κλήτευση των άνω εγκαλουμένων, 
προκειμένου να απολογηθούν για το αποδιδόμενο σ’ 
αυτούς πειθαρχικό παράπτωμα ότι καθένας από αυ−
τούς επέδειξε διαγωγή απάδουσα στην αξιοπρέπεια 
του πανεπιστημιακού λειτουργού, συνιστάμενο (το πει−
θαρχικό παράπτωμα) στο ότι δημοσίευσαν στο Ιταλικό 
περιοδικό Italian Journal of Short Sciences τις παρακάτω 
αναφερόμενες τρεις επιστημονικές εργασίες, τις οποίες 
εμφάνισαν ότι ήταν προϊόν δικής τους επιστημονικής 
έρευνας και συγγραφής, ενώ πράγματι αυτές ήταν εργα−
σίες επιστημονικής έρευνας και συγγραφής άλλων συγ−
γραφέων και ειδικότερα των παρακάτω αναφερομένων. 
Πράγματι, οι ανωτέρω εγκαλούμενοι κλήθηκαν στην εν 
αρχή συνεδρίαση του Συμβουλίου, όπου εμφανίσθηκαν 
με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους και απολογή−
θηκαν για το άνω πειθαρχικό παράπτωμα.

Από την ενεργηθείσα εξέταση και δη από τις καταθέ−
σεις των εξετασθέντων μαρτύρων, τα στη δικογραφία 
έγγραφα, σε συνδυασμό με τα απολογητικά υπομνήματα 
των εγκαλουμένων, τις δοθείσες από αυτούς εξηγήσεις 
κατά τις απολογίες τους στον Εισηγητή και ενώπιον 
του Συμβουλίου και τα προσκομισθέντα από αυτούς 
έγγραφα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο πρώτος εγκα−
λούμενος καθηγητής Κίμων Σακελλαρίου δημοσίευσε 
στο Ιταλικό περιοδικό Italian Journal of Short Sciences 
τρεις επιστημονικές εργασίες, τις οποίες εμφάνισε ότι 
ήταν προϊόν επιστημονικής έρευνας και συγγραφής 
της Αλεξάνδρας Μπεκιάρη και του ίδιου, ενώ πράγματι 
αυτές ήταν εργασίες επιστημονικής έρευνας και συγ−
γραφής άλλων συγγραφέων, όπως ειδικότερα εκτίθεται 
παρακάτω. Οι εργασίες τις οποίες δημοσίευσε ο άνω 
(πρώτος) εγκαλούμενος ως δήθεν προϊόν επιστημονικής 
έρευνας και συγγραφής της Αλ. Μπεκιάρη και αυτού, 
ενώ πράγματι αυτές ήταν εργασίες άλλων ή των ίδιων 
και άλλων συγγραφέων, ήταν οι εξής.

Α) Εργασία με τίτλο «Physical education teacher’s 
opinion toward inclusion of students with disabilities» που 
δημοσιεύθηκε το έτος 2004, στο τεύχος 11 του περιο−
δικού Italian Journal of Sport Sciences, με φερόμενους 
συγγραφείς τους Αλεξάνδρα Μπεκιάρη, Λέκτορα ΤΕΦΑΑ 
και Κίμωνα Σακελλαρίου καθηγητή ΤΕΦΑΑ, η οποία απο−
τελεί αντιγραφή, με αλλαγή μόνο του τίτλου και των 

ονομάτων, της δημοσίευσης με τίτλο «Attitudes of Greek 
Physical education teacher’s toward inclusion of students 
with disabilities» που δημοσιεύθηκαν στο τεύχος 19 του 
περιοδικού «International Journal of Special Education» 
το έτος 2004 με συγγραφείς τους Διονυσία Παπαδο−
πούλου, Δημήτριο Κοκαρίδα, Ζήση Παπανικολάου και 
Αστέριο Πατσιούρα.

Β) Εργασία με τίτλο «The relationship between verbal 
aggressiveness and state anxiety in sport settings» που 
δημοσιεύθηκε το έτος 2005, στο τεύχος 12 του περιο−
δικού Italian Journal of Sport Sciences, με φερόμενους 
συγγραφείς τους Αλεξάνδρα Μπεκιάρη, Λέκτορα του 
ΤΕΦΑΑ, Σπύρο Πανταζή, Μαριάννα Αποστόλου, Agata 
Nonnati και Κίμωνα Σακελλαρίου, καθηγητή του ΤΕΦΑΑ, 
η οποία αποτελεί αντιγραφή του μέγιστου μέρους της 
δημοσίευσης με τίτλο «Verbal aggressiveness and state 
anxiety of volleyball players and coaches» που δημοσι−
εύθηκε στο τεύχος 99 του περιοδικού «Phychological 
Reports» με συγγραφείς τους Αλεξάνδρα Μπεκιάρη, 
Αστέριο Πατσιαούρα, Δημήτριο Κοκαρίδα και Κίμωνα 
Σακελλαρίου και

Γ) Εργασία με τίτλο «Perceived aggressive physical 
edu cation teacher communication, student state satisfa−
ction and reasons for discipline» που δημοσιεύθηκε το 
έτος 2005, στο τεύχος 12 του περιοδικού Italian Journal 
of Sport Sciences, με φερόμενους συγγραφείς τους 
Αλεξάνδρα Μπεκιάρη, Λέκτορα του ΤΕΦΑΑ, Χρυσούλα 
Χεροπούλου και Κίμωνα Σακελλαρίου, καθηγητή του ΤΕ−
ΦΑΑ, η οποία αποτελεί κατά λέξη αντιγραφή τμημάτων 
της δημοσίευσης με τίτλο «Associastions of students’ 
self − reports of their teacher’s verbal aggression, intrinsic 
motivation, and perceptions of reasons for discipline in 
greek physical education classes», που δημοσιεύθηκε στο 
τεύχος 98 του περιοδικού «Phychological Reports» με 
συγγραφείς τους Αλεξάνδρα Μπεκιάρη, Δημήτριο Κο−
καρίδα και Κίμωνα Σακελλαρίου, τα οποία υπερβαίνουν 
σημαντικά το 50% της έκτασης των δημοσιευμάτων. Ο 
σκοπός και τα αποτελέσματα των δύο εργασιών είναι 
ακριβώς τα ίδια.

Ως προς την πρώτη ως άνω εργασία ο Κίμων Σα−
κελλαρίου ισχυρίζεται ότι, έχοντας αποθηκεύσει στον 
κοινό (με την Αλ. Μπεκιάρη) ηλεκτρονικό υπολογιστή 
του Πανεπιστημίου αντίστοιχη εργασία των Δ. Παπα−
δοπούλου, Δ. Κοκαρίδα, Ζ. Παπανικολάου και Αντ. Πα−
τσιαούρα, την οποία (εργασία) είχε ζητήσει από τον Δ. 
Κοκαρίδα για τη χρησιμοποίηση κάποιων δεδομένων, 
κατά την αποστολή προς δημοσίευση στο άνω Ιταλικό 
περιοδικό της παρεμφερούς κοινής εργασίας αυτού και 
της Αλ. Μπεκιάρη, λόγω απουσίας της τελευταίας για 
λόγους υγείας και περιορισμένης από αυτόν γνώσης 
χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και της Αγγλικής 
γλώσσας εκ παραδρομής, αντί να στείλει τη δική τους 
εργασία, απέστειλε την άνω εργασία των προαναφε−
ρομένων τεσσάρων συγγραφέων. Όμως, ο ισχυρισμός 
αυτός του Κίμ. Σακελλαρίου κρίνεται ουσιαστικά αβά−
σιμος και απορριπτέος, διότι η βασιμότητά του δεν 
προέκυψε από τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. 
Όσον αφορά τις λοιπές δύο ως άνω εργασίες, αυτές 
αποτελούν αντιγραφή του μεγίστου μέρους (η πρώτη 
από τις δύο) και τμημάτων (η δεύτερη από τις δύο) των 
προαναφερθεισών και δημοσιευθεισών εργασιών των 
ανωτέρω συγγραφέων. Και τις εργασίες αυτές απέ−
στειλε ο Κίμ. Σακελλαρίου στο άνω Ιταλικό περιοδικό, 
στις οποίες ως πρώτο όνομα έθεσε το όνομα της Αλ. 
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Μπεκιάρη και εμφάνισε ως εργασίες της Αλ. Μπεκιάρη, 
Μ. Αποστόλου, και Κίμ. Σακελλαρίου (την πρώτη από 
τις δύο) και της Αλ. Μπεκιάρη, Χ. Χεροπούλου και Κίμ. 
Σακελλαρίου (τη δεύτερη από τις δύο), ενώ αυτές, όπως 
αναφέρθηκε, ήταν εργασίες των προαναφερθέντων 
συγγραφέων. Σημειώνεται ότι, ο Κίμ. Σακελλαρίου με 
την από 27.2.2007 επιστολή του προς τον Πρόεδρο του 
ΤΕΦΑΑ Γιάννη Θεοδωράκη ζητεί συγγνώμη διότι, όπως 
αναφέρει σ’ αυτή (επιστολή), εκ παραδρομής η πρώτη 
εργασία των άνω συγγραφέων απεστάλη στο Ιταλικό 
περιοδικό προς δημοσίευση, αντί άλλης εργασίας αυτού 
και της Αλ. Μπεκιάρη. Επί πλέον, με την ίδια επιστολή, 
ο Κίμ. Σακελλαρίου συνομολογεί, ότι ως προς τις άλλες 
δύο εργασίες που απέστειλε προς δημοσίευση στο Ιτα−
λικό περιοδικό, αυτές περιέχουν μεγάλα τμήματα όμοια 
με τα αντίστοιχα τμήματα των προαναφερόμενων δύο 
αυθεντικών εργασιών και ζητεί και γι’ αυτό συγγνώμη. 
Επομένως, προέκυψε ότι ο Κίμων Σακελλαρίου ετέλεσε 
τις άνω πράξεις, που συνιστούν το πειθαρχικό αδίκημα 
της επίδειξης διαγωγής απάδουσας στην αξιοπρέπεια 
πανεπιστημιακού λειτουργού, το οποίο προβλέπεται 
από το άρθρο 326 του ν. 5343/1932, όπως ισχύει μετά 
το ν. 249/1976.

Όσον αφορά την Λέκτορα Αλεξάνδρα Μπεκιάρη, από 
τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυψε ότι 
αυτή είχε συμμετοχή στις άνω πράξεις και ειδικότερα 
1) ως προς την πρώτη εργασία προέκυψε ότι, κατά το 
χρόνο αποστολής της από τον Κίμ. Σακελλαρίου προς 
δημοσίευση στο άνω Ιταλικό περιοδικό, αυτή απουσίαζε 
από το Πανεπιστήμιο, νοσηλευόμενη στο Νοσοκομείο 
Λάρισας, όπου είχε υποβληθεί σε εγχείρηση και 2) ως 
προς τις λοιπές δύο εργασίες, αυτές τις απέστειλε στο 
Ιταλικό περιοδικό προς δημοσίευση ο Κίμ. Σακελλαρίου, 
ο οποίος, εν αγνοία της Αλ. Μπεκιάρη, έθεσε σ’ αυτές 
ως πρώτο όνομα το όνομα της τελευταίας, διότι, κατ’ 
αυτόν, οι εργασίες στις οποίες βασίσθηκαν οι άνω ερ−
γασίες αποτελούσαν κατάβαση επιστημονικό έργο της 
Αλ. Μπεκιάρη. Θεωρώντας η τελευταία ότι η πρώτη των 
άνω εργασιών είχε δημοσιευθεί όπως είχε συνταχθεί 
από αυτήν και τον Κίμ. Σακελλαρίου και αγνοώντας 
ότι, αντί της κοινής αυτής και του Κίμ. Σακελλαρίου 
εργασίας, είχε δημοσιευθεί η προαναφερθείσα εργασία 
των άνω τεσσάρων συγγραφέων, περιέλαβε αυτήν στο 
υπόμνημά της κατά την εκλογή της ως Λέκτορος τον 
Οκτώβριο του έτους 2005. Σημειώνονται και τα ακό−
λουθα, προκύψαντα από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά 
στοιχεία της υπόθεσης: 1) η Αλ. Μπεκιάρη, κατά το χρό−
νο εκλογής της ως Λέκτορος είχε δημοσιεύσει πολλές 
εργασίες και για την εκλογή της αυτή δεν χρειαζόταν 
την άνω πρώτη εργασία και 2) διατεινόμενη αυτή (Αλ. 
Μπεκιάρη) ότι ο Κίμ. Σακελλαρίου είναι υπεύθυνος για 
τις άνω πράξεις, στις οποίες ουδεμία έχει συμμετοχή, 
υπέβαλε κατ’ αυτού την από 11.6.2007 έγκληση ενώπιον 
του Εισαγγελέα Πλημ/κών Τρικάλων, η οποία εκκρεμεί. 
Επομένως, δεν προέκυψε ότι η Αλ. Μπεκιάρη ετέλεσε 
τις άνω πράξεις και συνακόλουθα το αποδοθέν σ’ αυτή 
πειθαρχικό παράπτωμα του άρθρου 326 του ν. 5343/1932, 
ήτοι ότι επέδειξε διαγωγή απάδουσα στην αξιοπρέ−
πεια του πανεπιστημιακού λειτουργού και πρέπει να 
απαλλαγεί από την οικεία κατηγορία. Κατόπιν όλων 
των προεκτεθέντων, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη 
την βαρύτητα του άνω πειθαρχικού παραπτώματος του 
πρώτου εγκαλουμένου Κίμωνα Σακελλαρίου, τον βαθμό 

της υπαιτιότητας αυτού κατά το χρόνο τέλεσής του, 
στην προσωπικότητά του, ως τακτικού καθηγητή της 
Αθλητικής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλί−
ας, στο τμήμα Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητι−
σμού το λευκό πειθαρχικό του μητρώο και τον εν γένει 
υπηρεσιακό του φάκελο, το γεγονός ότι στις 31.8.2009 
αποχωρεί της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας και τις 
αρχές της επιείκειας και της αναλογικότητας, κρίνει 
ότι πρέπει να επιβληθεί σ’ αυτόν η πειθαρχική ποινή 
της προσωρινής παύσης τριών (3) μηνών.

Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται ότι ο εγκαλούμενος καθηγητής του ΤΕΦΑΑ 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κίμων Σακελλαρίου τέ−
λεσε το αποδιδόμενο σ’ αυτόν και λεπτομερώς αναφε−
ρόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό αδίκημα, της επίδειξης 
διαγωγής απάδουσας στην αξιοπρέπεια πανεπιστημια−
κού λειτουργού, για το οποίο του ασκήθηκε πειθαρχι−
κή αγωγή με το 8730/2007 έγγραφο του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επιβάλλει στον άνω εγκαλούμενο, για το πειθαρχικό 
αυτό αδίκημα την πειθαρχική ποινή της προσωρινής 
παύσης τριών (3) μηνών. Και

Απαλλάσσει την εγκαλούμενη Λέκτορα του ΤΕΦΑΑ 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αλεξάνδρα Μπεκιάρη 
από το αποδιδόμενο σ’ αυτή και λεπτομερώς αναφε−
ρόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο 
της ασκήθηκε πειθαρχική αγωγή με το αυτό ως άνω 
8730/2007 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

Κρίθηκε και συντάχθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 
2009. 

 Ο Πρόεδρος   Η Γραμματέας
 Π.Ν. ΦΛΩΡΟΣ   Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ
Απαγγέλθηκε δε δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσε−

ων του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 23 Μαρτίου 
2009

 Ο Πρόεδρος   Η Γραμματέας
 Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ   Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ

F

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 15879/4090
    Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γαλλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Με−
τάφραση−Μεταφρασεολογία με έμφαση στη θεωρία 
της λογοτεχνικής μετάφρασης».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο−
λογίας του Παν/μίου Αθηνών στη συνεδρίαση 6.4.2009, 
αποφάσισε την προκήρυξη 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. 3
ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 
1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/ 
1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ−ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μετάφραση−Μετα−
φρασεολογία με έμφαση στη θεωρία της λογοτεχνικής 
μετάφρασης».
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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 A.E.I, 
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 διορισμού.

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 A.E.I., 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 ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F

    ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 Αριθμ. 10855
 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διδακτικού Ερευ−

νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Πο−
λιτικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 
24.2.2009), αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρω−

ση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κατασκευές από 
σκυρόδεμα και κατασκευές από ξύλο» στον Τομέα Δο−
μοστατικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 
παρ. 3 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, 
των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) και 4 (παρ. 4) του ν. 2517/1997 
και των άρθρων 21, 23 και 25 του ν. 3549/2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης από το Α.Ε.Ι. 
στον ημερήσιο Τύπο, της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής, στο ΦΕΚ.

Mαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίου και τίτλων σπουδών (πρωτότυπα 

ή επικυρωμένα).
Για όσους τίτλους προέρχονται από Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας τίτλων 
σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

3. Τα Επιστημονικά Δημοσιεύματά τους σε τρία (3) 
αντίτυπα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Το Βιογραφικό Σημείωμα και το αναλυτικό Υπόμνημα 
δημοσιευμάτων τους θα υποβληθούν 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 
αυτό ορίζεται από τη Σχολή (35 αντίτυπα).

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του Δήμου 
ή της Κοινότητας, στο οποίο να φαίνεται η πλήρης 
ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος και ο χρόνος 
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για 
πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. Πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του Κράτους την Ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Δικαστικής Χρή−
σης.

7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄.
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, θα 
δηλώσουν ότι θα έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
τους αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπλη−
ρώσει 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. 

8. Πιστοποιητικό Υγείας της Πρωτοβάθμιας Υγειονο−
μικής Επιτροπής να κατατεθεί από τους υποψηφίους 
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της 
σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Για τα δικαιολογητικά 5, 6 και 7 θα γίνει αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση από την Υπηρεσία.

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 παραπάνω δικαιολογητικών 
και το πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνι−
κού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 
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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.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2009

  Ο Πρύτανης
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ. 2558
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνι−

κής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημί−
ου Αιγαίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

87/1982. τ.Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2, 3, 4, 6 και Β, Γ, Δ 
του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/92, τ. Α΄), του άρθρου 1 παρ. 8 του 
ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/97, τ.Α΄), όπως 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 132/99, τ. Α΄).
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Κοιν. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
(συν. 7/4.3.2009) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε: 

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

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Βαλκανι−
κού Χώρου 15ος−18ος αι. (Με έμφαση στην Ιστορία των 
Σλαβικών Λαών)».

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 περίπτοοση 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

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 40167
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα 
του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγω−
γής και Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής, του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συ−
νεδρίασή της υπ’ αριθμ. 3/22.1.2009 αποφάσισε την προ−
κήρυξη 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 αντικαταστά−
θηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992 και το 
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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.: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚ−

ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Γ.Σ. Τομέα αριθμ. 

2/18.11.2008)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Παιδική Λογοτε−
χνία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης 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 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 το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης.

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 ΑΕΙ. 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.

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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

-
    Αριθμ. 43524
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πα−

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υψη−
λές Τάσεις».

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνε−
δρίασή της αριθμ. 8/19.3.2009, αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μίας (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 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ−

ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (συνεδρία αρ. 6/ 

11.3.2009)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές Τάσεις».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 

Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθε−
σμία 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 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 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 το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών. (Τα πρωτότυπα επιστημο−
νικά δημοσιεύματα μπορούν εναλλακτικά να υποβλη−
θούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

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.
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− 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 διορισμού.

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 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 16097
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμή−

ματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία».

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) θέση 
ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, σύμφωνα με 
την απόφαση της υπ’ αριθμ. 391/26.3.2009 συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδα−
γωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του ν.2083/1992 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέ−
στερα, 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 Καθηγη−
τή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στη Γραμμα−
τεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Πανε−
πιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα) την υποψη−
φιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών, από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

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

τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσι−
εύματα καθώς και τόσα αντίτυπά 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 
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 υποβάλλουν 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 14 Απριλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ  
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