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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(1)
 Με την υπ’ αριθμ. 1212.1/153/08/16.10.2008 απόφαση 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε στον Πειραιά σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 περ. (β) διαγράφε−
ται την 4.10.2008 από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων 
Λιμενικού Σώματος, η Δόκιμος Σημαιοφόρος Λιμενικού 
Σώματος ΤΣΙΟΥΝΙΑ Αικατερίνη του Αθανασίου.

Με την ίδια Υπουργική απόφαση, κατατάσσεται στη 
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος ως 
Δόκιμος Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος ο ΤΡΕΣΣΟΣ 
Ιωάννης του Φαίδωνα, με ημερομηνία κατάταξης την 
8.10.2008 και αύξοντα αριθμό κατάταξης 25.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F

NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
    (2) 

  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ − ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 60572−57086/15.10.2008 απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26 Α΄, 9.2.2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» δια−
πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
λόγω παραίτησης, του υπαλλήλου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών−Πειραιώς − Νομαρχίας Αθηνών 
ΛΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ, σε προσωποπαγή θέση με βαθμό Α΄, από 

13.10.2008, ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης 
με την οποία εμμένει στην παραίτηση του.

   Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

F

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2340/8.9.2008 απόφαση Νομάρχη Λευ−
κάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
104, 107 και 112 του π.δ. 30/1996, του ν. 2190/1994, των άρθρων 
4 −10, 16 παρ. 2 και 17 του ν. 3528/2007 καθώς και με την υπ’ 
αριθμ. 2008/16.7.2008 απόφαση του 1ου Τμήματος Διακο−
πών του Α.Σ.Ε.Π. διορίζεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Λευκάδας ο Μάργης Απόστολος του Χρήστου, ως δόκιμος 
υπάλληλος, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Τε−
χνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών 
Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ Τάξης με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ 11324/3.10.2008).

  Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(3)

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 1206/689
   Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 29ης.7.2008, αποφάσισε την προκή−
ρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφω−
να με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως 
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των αρθ. 21 και 
25 παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 ν. 1268/1982, 
του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ. 24.6.2008)

−Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία».
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Ιατρικής Σχολής την υποψηφιότητα τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσί−
ευσης 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 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 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, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
     ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 1208/662
  Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 29ης.7.2008, αποφάσισε την προ−

κήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 
όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των 
αρθ. 21 και 25 παρ 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 
ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 
1 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως 
εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ (Γ.Σ. 30.6.2008)
−Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο «Δικαστική Τοξικολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία της Ιατρικής Σχολής 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 την απόφαση ισοτιμίας.

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

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντί−
τυπα, 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 αυτε−
παγγέλτως 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 υποψήφι−
ος.

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).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2008

 Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
     Αριθμ. 6569

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/1999).
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Γεωγραφίας (συν. 1/17.9.2008) της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Γεωγραφίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία της Υπαί−
θρου».

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 Α.Ε.Ι. 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.

Γα 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 υποψηφιότητας 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, 7 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Αριθμ. 6571

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
Αιγαιου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/82. 

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

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

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

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

θεσης του Τμήματος Γεωγραφίας (συν. 1/17.9.2008) της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Κοινοτικών Επιστημών
Τμήμα: Γειογραφίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γεω−
γραφίας».
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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 ύπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 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 πάνα) δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Αυκείου 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, 7 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

    Αριθμ. 6561
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

87/1982. τ.Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2, 3, 4, 6 και 
Β, Γ, Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ.Α΄ ), του 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 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών (συν. 18/18.6.2008) της Σχολής Επιστημών της 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Επιστημών της Διοίκησης
Τμήμα: Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».

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.
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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 υποψηφιότητας τους, 
δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαι−
ολογητικά 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται 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 
Κυβέρνήσεως.

   Μυτιλήνη, 7 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Αριθμ. 6563

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

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

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

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

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

5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών (συν. 18/18.6.2008) της Σχολής Επιστημών 
της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφα−
σίζουμε:

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

Σχολή: Επιστημών της Διοίκησης
Τμήμα: Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Διοίκηση 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων».

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 ία υποβαλλόμενα πρωτότυ−

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

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 υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, 
δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαι−
ολογητικά 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλο’)σσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται 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, 7 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ
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     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Αριθμ. 1006
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση 
της υπ’ αριθμ. 96/10.7.2008, αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση (1) μιας 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 — ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (αριθμ. συν. Γ.Σ. 

Τομέα 64/8.7.2008)
−Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ραδιοφαρμακευτική 
Χημεία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής την υποψη−
φιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης 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 αντίστοιχο Τμήμα Φαρμακευτι−
κής (20 και 25 αντίστοιχα).

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 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  , 3 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 

-
   Αριθμ. 5828 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πο−
λυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 1/19.9.2008, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) 
θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 
παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
28 παρ. 7 του ν. 2083/92, 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. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 του 
ν. 3549/2007 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (αριθμ. συνεδρίασης Γ.Σ. Τομέα 

Λ1/10.9.2008)
−Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω−

στικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 

Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής την υποψηφιότητα 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 επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

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

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
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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 Χημικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής.

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 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, 7 Οκτωβρίου 2008

  Ο Πρύτανης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 

-
Αριθμ. 71447π.ε.

    Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 
10/24.6.2008, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρω−
ση 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/τος 
134/1999, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Γ.Σ. Τομέα αριθμ. 5/ 

3.6.2008)
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνω−

στικό αντικείμενο: «Μηχανικά και υδραυλικά συστήματα 
μετάδοσης ισχύος».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 
την υποψηφιότητα 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 υποβάλλουν:
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 επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

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

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε 40 αντίτυπα.
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 ανα−
γράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της 
ελληνικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα 
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 αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής δια−
δικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα 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 υποβάλλουν, 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 δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
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Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

  Με την υπ’ αριθμ. 26732/16.10.2008 απόφαση του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗ−
ΜΑΤΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, γίνεται απο−
δεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση του 
Γερογιάννη Δημητρίου του Νικολάου, δόκιμου υπαλ−

λήλου κλάδου TE Νοσηλευτών με τον Δ΄ Βαθμό, από 
15.10.2008, λόγω διορισμού του στο Γενικό Νοσοκομείο 
Χαλκίδας».

 Με την υπ’ αριθμ. 3793/16.10.2008 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ−
ΤΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλι−
κή σχέση της Κατσαρού Σοφίας του Σωτηρίου, μόνι−
μης υπαλλήλου κλάδου ΤΕ4 Φυσικοθεραπευτριών με 
τον Α΄ βαθμό από 15.10.2008 ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει 
στην πρώτη αίτηση παραίτησης προκειμένου να συ−
νταξιοδοτηθεί.

Ο Διοικητής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

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*03009982910080008*
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(4)

     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

   Πίνακας
διοριστέων με την υπ’ αριθμ. 2542/19.9.2008 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
1/485Μ/2007 προκήρυξη του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αλιστράτης Ν. Σερρών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
465/30.11.2007 (τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

α/α Α.Μ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 12 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ 641180 ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1316

ΚΛΑΔΟΣ: ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

α/α Α.Μ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 2 ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ξ 598569 ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1380

   Η Επιτροπή

Τα Μέλη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ−ΜΠΑΦΕΡΑ
ΧΑΪΔΩ ΜΕΜΤΣΑ
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