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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(1)

    Με την αριθμ. 39.623/Ε5/12−4−2010 κοινή απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), μετατάσσεται, ύστερα από 
αίτηση του, ο Δώρος Γεώργιος−Χρήστος του Πολύ−
χρονη, υπάλληλος με βαθμό Δ΄, Μ.Κ. 16°, κατηγορίας 
ΔΕ, κλάδου Προσωπικού Η/Υ, από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, στο παράρτημα Καστοριάς του 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. 
που κατέχει σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ, 
κλάδου Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του 
Ιδρύματος αυτού.

Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει 
στο παράρτημα Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
για μια δεκαετία.

(Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων 11.825/Ε5/21−6−2010).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.32.8/1658/22−6−2010 απόφαση της 
Προϊσταμένης του 5ου Γραφείου Π.Ε. Δ/νσης Γ΄ Αθή−
νας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του
Ν. 3528/9−2−2007, απολύεται αυτοδίκαια από την υπη−
ρεσία ο Δήμου Λουκάς του Τιμολέοντος, δάσκαλος του 
10ου Δημ.Σχ. Πετρούπολης που υπηρετεί ως Διευθυντής 
στο 9° Δημ. Σχ. Ιλίου, με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 1 και A.M. 535327, 
στις 21−6−2010, ημερομηνία που λήγει το διδακτικό έτος 
2009−2010, επειδή στις 28−2−2010 συμπλήρωσε τριάντα 
πέντε έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπη−
ρεσίας και έχει υπερβεί το 60° έτος της ηλικίας του.

Για την υπερτριακονταπενταετή ευδόκιμη υπηρεσία 
του απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Ο ανω−
τέρω διατηρεί «επί τιμή» τον τίτλο του Διευθυντή Δη−
μοτικού Σχολείου.

  Η Προϊσταμένη

ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ

-
      Με την αριθμ. 4953/17−6−2010 διαπιστωτική πράξη της 

Διευθύντριας Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 148 του Ν. 3528/9−
2−2007 (ΦΕΚ 26, τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση 
από την Υπηρεσία του Σταμοβλάση Δημητρίου του Ευ−
σταθίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.02, του Μουσικού 
Σχολείου Αλίμου, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 9, από 17−6−2010, 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησής του.

  Η Διευθύντρια κ.α.α.

Ο Νόμιμος Αναπληρωτής
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

-
      Με την αρ. 1705/1.6.2010 απόφαση του Αναπληρωτή 

Προϊστάμενου του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυ−
ρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2721/1999(ΦΕΚ 
112/3.6.1999 τ.Α΄, αρ.53, παρ.2, περ.β΄, απολύεται αυτοδί−
καια ο εκπαιδευτικός Βλάσσης Γρηγόριος − Διονύσιος, 
κλ.ΠΕ03, του Σπυρίδωνος, με Α.Μ. 126123, με βαθμό Α΄, 
MK02 που υπηρετούσε στο 2° Γυμνάσιο Κέρκυρας από 
1.7.2010, λόγω ορίου ηλικίας.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΝΤΖΟΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(2)
      Με την Υ10α/ΓΠ/43618/17.5.2010 απόφαση της Υπουρ−

γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του 
Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε και 
του Π. Δ/γματος 187/7−10−09 διορίζεται η ιατρός ΤΖΟΥ−
ΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ σε θέση ΕΒ Γενικής 
Ιατρικής του ΚΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ του Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σε 
θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α.4510/2−6−2010).
  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

-
    Με την αριθμ. Υ10α/69285/2010 απόφαση του Προϊ−

στάμενου της Δ/νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1397/1983, 
του Π.Δ/γματος 95/2000 καθώς και την με αρ. Γ.Π. οικ. 
125558/4−10−2007 Υ.Α., λύεται η υπαλληλική σχέση του 
ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΨΑΡΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΣΤΑΜΑ−
ΤΙΟΥ Ε.Α΄ Νευροχειρουργικής, στο Γενικό Νοσοκομείο 
Παίδων «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» την 20−4−2010 λόγω θανάτου.

      Με την αριθμ. ΓΥ10α/71425/2010 απόφαση του Προϊ−
στάμενου της Δ/νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1397/1983, 
του Π.Δ/γματος 95/2000 καθώς και την με αρ. Γ.Π. οικ. 
125558/4−10−2007 Υ.Α., λύεται η υπαλληλική σχέση του 
ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΑΠΟΣΚΙΤΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Δ/ντή ΦΙΑΠ, στο Γ. Ν. Ν. Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» την 5−6−2010 
λόγω θανάτου.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ν. ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)

    Με την αριθ. 167342/29.12.2009 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του 
Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) 
του ν. 2938/2001, β) των παρ. 4,5,6 και 7 του άρθρου δεύ−
τερου του ν. 3555/2007, γ) της παρ.1α του άρθρου δεύτε−
ρου του ν. 3559/2007, δ) της παρ.1α του άρθρου δεύτερου 
του ν. 3597/2007, ε) της παρ.1α του άρθρου δεύτερου του
ν. 3621/2007, μεταφέρεται ύστερα από αίτησή της, η 
Μαρία Παπαπαναγιώτου του Σεραφείμ, υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου της ΤΕΟ ΑΕ σε προσωποπα−
γή θέση του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων / Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων που 
συστήνεται με την απόφαση αυτή. Η ως άνω υπάλλη−
λος, διατηρεί ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον 

τακτικές αποδοχές, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε 
αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε 
αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους 
με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης.

(Αριθ. Βεβ. ΥΔΕ Υπουρ. Διακ., Διαφ. Και Ανθρ. Δικ.: 
4374/18.6.2010)

    Με την αριθ. 164741/29.12.2009 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του 
Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) του ν.2938/2001, β) των παρ. 4,5,6 και 7 του άρθρου 
δεύτερου του ν.3555/2007, γ) της παρ. 1α του άρθρου 
δεύτερου του ν.3559/2007, δ) της παρ. 1α του άρθρου 
δεύτερου του ν.3597/2007, ε) της παρ. 1α του άρθρου 
δεύτερου του ν.3621/2007, μεταφέρεται ύστερα από 
αίτησή του, ο Γεώργιος Τζαγκαράκης του Δημητρίου, 
υπάλληλος του κλάδου TE Διοικητικού με σύμβαση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΤΕΟ ΑΕ 
σε προσωποπαγή θέση του κλάδου TE Υγείας Πρόνοι−
ας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας στο Υπουργείο Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων / 
Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού που συστήνεται με 
την απόφαση αυτή. Ο ως άνω υπάλληλος, διατηρεί ως 
προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, 
η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδο−
χών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρ−
χεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές 
και απολαβές της νέας θέσης.

(Αριθ. Βεβ. ΥΔΕ Υπουρ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρ. Διακαιωμάτων: 4373/18.6.2010)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

(4)
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

      Με την 6002/15/1580−δ΄/21−6−2010 απόφαση του Προ−
ϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα−
μικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 7 του 
Ν. 3686/2008 (Α΄− 158), «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας», 46 και 51 του Π.Δ. 24/1997 
«Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας» και το ΠΑ. 726/1980 (Α΄−182) 
«Περί εκδόσεως Υπουργικών αποφάσεων επί θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως ρυθ−
μιζόμενων δι’ ατομικού χαρακτήρος π. Δ/των»:

Ανακαλείται ως μηδέποτε εκδοθείσα, η υπ’ αριθ. 
6002/15/1580 από 17−5−2010 απόφασή μας, που δημοσι−
εύθηκε στο 442/31−5−2010 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ΄) και αφορά απο−
στρατεία (9) Ανθυπαστυνόμων με το βαθμό που κατέ−
χουν, ύστερα από αίτησή τους, και μόνο κατά το μέρος 
που αφορά τον Ανθυπαστυνόμο Τζελέπη Δημήτριο του 
Βασιλείου [ΑΓΜΣ 238960], επειδή κατά το χρόνο υπο−
βολής της αίτησής τους είχε ήδη συμπληρώσει τον 
απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό του Ανθυ−
παστυνόμου.
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«Τίθεται αυτός σε αποστρατεία, ύστερα από αίτησή 
του, προάγουμε αυτόν «εν αποστρατεία» στο βαθμό του 
Υπαστυνόμου Β΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
19 του Ν.Δ. 649/1970 (Α΄−176) «Περί ιεραρχίας, προαγω−
γών και αποστρατείας Ανθ/στών Χωροφυλακής και των 
τούτοις αντιστοιχούντων του Λιμενικού Σώματος, της 
Αστυνομίας Πόλεων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας» 
και εγγράφεται στο στέλεχος της Εφεδρείας».

Η αποστρατεία του λογίζεται από 15−6−2010, χρο−
νολογία διαγραφής του με την 6002/15/1580 από
17−5−2010 ανακληθείσα όμοιά μας, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο (ΦΕΚ τ.Γ 442/31−5−2010)».

  Ο Προϊστάμενος Κλάδου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

-
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

      Με την αριθ. πρωτ. 1126/370/10/8−6−2010 απόφαση του 
Αρχηγού Λιμενικού Σώματος που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 95 και 97 του Ν. 3079/2002 
(ΦΕΚ 311 Α΄/10−12−02), τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυ−
πασπιστής Λ.Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Παρα−
σκευά (AM 2576), κατόπιν αποδοχής από τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη της αιτήσεως αποστρατείας 
που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες 
υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα και εγ−
γράφεται αυτός στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού 
Σώματος μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2019».

  Ο Αρχηγός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(5)
        Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/36575/1−6−2010 

κοινή απόφαση, της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πο−
λιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 71 (παρ.1), 73 και 74 του
Ν. 3528/07, μετατάσσεται η Βαλιώτη Ζωή του Ανα−
στασίου, μόνιμη υπάλληλος, με Β΄ βαθμό και 16ο ΜΚ 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού κατανεμημένη στην 
7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού, με τον ίδιο Βαθμό και το αυτό 
Μισθολογικό Κλιμάκιο, επειδή κατέχει τα απαιτούμενα 
από το Νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΠΟ/4723/16−6−2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

-
      Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/48933/21−6−2010 

Πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
με την Υπηρεσία της Χατζηθεοδούλου Μαρίας του Βα−

σιλείου, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Α΄ και 1° Μ.Κ. του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού, Προϊσταμένης του Τμήματος Εκπαίδευσης 
της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ποιότη−
τας Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου από 16−6−2010, 
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη−
σης της, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 148 
του Ν. 3528/2007.

Η ανωτέρω υπάλληλος διατηρεί «επί τιμή» τον τίτλο 
της θέσης που κατείχε και μετά τη λύση της υπαλλη−
λικής της σχέσης, επίσης της απονέμεται και η ευαρέ−
σκεια της Υπηρεσίας.

      Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ/48633/16−6−2010 
πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία, της Τριαανταφύλ−
λου Ευτέρπης του Ιωάννη , μόνιμης υπαλλήλου με Α΄ 
Βαθμό και 2ο Μ.Κ του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης Πληροφό−
ρησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που 
υπηρετούσε στο Μουσείο και Χώροι Σητείας αρμοδιό−
τητας της ΚΔ΄ ΕΠΚΑ, από 20−5−2010 ημερομηνία υποβο−
λής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

      Με την αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ/47605/16−6−2010 
Πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, δια−
πιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
με την Υπηρεσία της Λυρίτη Ελισσάβετ του Ευαγγέλου, 
μόνιμης υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 2° Μ.Κ. του Κλά−
δου ΔΕ Φύλαξης−Πληροφόρησης του Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Τουρισμού που υπηρετούσε στα Γραφεία 
της Εφορείας της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτή−
των, από 31−5−10, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησής της, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 148 του Ν. 3528/07.

        Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ/55346/15−6−10 
Πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, δια−
πιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
με την Υπηρεσία του Μιχαηλίδη Κρύωνα του Πολύχρο−
νη, μόνιμου υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 5° Μ.Κ. του Κλά−
δου ΔΕ Φύλαξης−Πληροφόρησης του Υπουργείου Πολι−
τισμού και Τουρισμού που υπηρετούσε στο Μουσείο και 
χώροι Θάσου της ΙΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλα−
σικών Αρχαιοτήτων, από 1−6−10, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 148 του Ν. 3528/07.

Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(6)

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την αριθ. 24198/10304/18−6−2010 πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώνεται ότι η 
παραίτηση του υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων 
με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 5° Ιακωβάτου 
Νικολάου του Διονυσίου θεωρείται ως γενόμενη δεκτή 
και λύεται από 17−6−2010 η υπαλληλική σχέση, καθόσον 
κατά την ανωτέρω ημερομηνία υποβλήθηκε η δεύτερη 
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αίτησή του με την οποία εμμένει στην από 19−5−2010 
αίτηση παραίτησής του από την Υπηρεσία σύμφωνα με 
την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την αριθ. 46/5163/1−6−2010 απόφαση της Δημάρχου 
Νιγρίτας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/2007 και ύστερα 
από την αριθμ. 18/2/21−5−2010 σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Σερ−
ρών, μετατάσσεται η υπάλληλος του Δήμου Νιγρίτας, 
Γιαλαντζή Νικολέττα του Ιωάννη, από τον κλάδο ΥΕ16 
Προσωπικό Καθαριότητας με βαθμό Δ΄ σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, με βαθμό 
Β΄ και με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας στις 20−5−2010 
από έτη 1, μήνες 0 και ημέρες 27 και συνολικό χρόνο 
υπηρεσίας κατά την ως άνω ημεροχρονολογία από έτη 
8, μήνες 0 και ημέρες 27.

(Σχετ: Η από 28−5−2010 βεβαίωση της Ταμειακής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Νιγρίτας).

(Αριθμ. Απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας: 4922/22−6−
2010).

    Με την αριθ. 45/5162/1−6−2010 απόφαση της Δημάρχου 
Νιγρίτας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από 
την αριθμ. 31/1/20−11−2009 σύμφωνη γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Σερρών, 
μετατάσσεται ο Ταντανόζης Νικόλαος του Πολύμερου, 
υπάλληλος του Δήμου Νιγρίτας, από τον κλάδο ΥΕ 16 
Εργάτης Καθαριότητας με βαθμό Δ΄, σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνικών Υδραυλικών με βαθ−
μό Γ΄, με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας στις 19−10−2009 
από έτη 5, μήνες 5 και ημέρες 25 και συνολικό χρόνο 
υπηρεσίας κατά την ως άνω ημεροχρονολογία από έτη 
7, μήνες 5 και ημέρες 25.

(Σχετ: Η από 28−5−2010 βεβαίωση της Ταμειακής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Νιγρίτας).

(Αριθμ. Απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας: 4923/22−6 
– 2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού

Α. ΒΑΚΑΛΟΥ
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(7)

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Aριθμ. 0910025278
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχο−

λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό 
αντικείμενο «Κινητή Προσθετική».

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπι−
στημίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 7/5/2010, απο−

φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής 
θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄
ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/07 και 
των αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 
παρ. 2 ν. 1268/82, του αρθρ. 79 παρ. 6 εδάφ. Α ν. 1566/85, 
του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 
4 παρ. 3 του ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ (Γ. Σ.21−4−2010)
− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική».
Το γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική» περι−

λαμβάνει τη διδασκαλία των μεθόδων αποκατάστασης 
της ολικής και μερικής νωδότητας ασθενών όλων των 
ηλικιών, με όλους τους τύπους κινητών προσθέσεων 
(ολικών, μερικών, επένθετων, άμεσων οδοντοστοιχιών 
και γναθοπροσωπικών αποκαταστάσεων).

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. 1599/86 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.
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Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2010

Ο Πρύτανης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

    Αριθμ. 2086
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διε−
θνής Πολιτική με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο». 

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου στη συνεδρί−
αση της 28/4/2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθρ. 6 περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με 
το αρθρ. 23 του Ν. 3549/07 και αρθρ. 21 του ίδιου νό−
μου, του αρθρ. 14 του 1268/82, του αρθρ. 28 παρ. 26 του
Ν. 2083/92, του αρθρ. 1 και αρθρ. 4 παρ. 3 του Ν. 2517/97 
και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική με έμ−
φαση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Τμήμα 
Διδακτικού Προσωπικού 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. Σε δεκαπέντε (15) αντίτυπα τα εξής:
α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Αντίγραφα πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

(αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού διπλώ−
ματος κλπ, τίτλους με ισοτιμία από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για τίτλους Παν/μίων της 
Αλλοδαπής (νομίμως επικυρωμένα).

γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστη−
μονικά δημοσιεύματα.

2. Σε πέντε (5) πλήρεις σειρές τα εξής:
α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Αντίγραφα πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

(αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού διπλώ−
ματος κλπ, τίτλους με ισοτιμία από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για τίτλους Παν/μίων της 
Αλλοδαπής (νομίμως επικυρωμένα).

γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστη−
μονικά δημοσιεύματα.

δ) Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Πιστοποιητικό του Αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 

Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας [θα αναζη−
τηθεί υπηρεσιακώς].

Προκειμένου για πολίτες Κρατών−Μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του 
Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης από την 
Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Η ποινική κατάσταση του υποψηφίου προς διορισμό 
θα αναζητηθεί υπηρεσιακώς.

Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολο−
γικού γραφείου θα αναζητηθεί υπηρεσιακώς.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νό−
μιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψη−
φιότητάς τους δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1566/89 ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολο−
γητικά πριν από 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 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 δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Μαΐου 2010

Ο Πρύτανης
Π. Β. ΤΣΙΡΗΣ 
F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Αριθμ. 2730
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογει−

ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθ−
μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Διεθνείς Σχέσεις».

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 27/4/2010 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας 
(1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 
περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23
Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 
παρ. 4 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, 
του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του
Π.Δ. 134/99, ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα Μεσογειακών 
Σπουδών.

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις».

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.
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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 μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 21 Μαΐου 2010
Ο Πρύτανης κ.α.α

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΖΩΡΑΣ

-
    Αριθμ. 2622
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλ−

λοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμε−
νο «Λειτουργική Οικολογία».

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου στην υπ’ αριθμ. 8/24.3.2010 συνεδρίαση της, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέ−
σης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. A΄ του
Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 
και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 4 του

Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του αρθ. 1 
παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, 
ως εξής:

Τμήμα Περιβάλλοντος
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Οι−
κολογία».

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 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 μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 17 Μαΐου 2010 
Ο Πρύτανης κ.α.α

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΖΩΡΑΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    Αριθμ. 18856
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολο−

γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη−
μίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της υπ’ αριθ. 507/11.5.2010 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) 
θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
14 του Ν. 1268/82, του άρθρου 6 του Ν. 2083/92 όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, 
του άρθρου 1 του Ν. 2517/97, του άρθρου 21 και 23 του
Ν. 3549/2007 και του Π.Δ. 134/99 ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στον Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας 
Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο 
«Βυζαντινή Φιλολογία».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Φιλολογίας (Πανεπιστημιούπολη 
Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα) την υποψηφιότητά τους μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της προκήρυξης 
αυτής στον ημερήσιο τύπο.

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

υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, 
σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού 
σώματος, και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης που ανήκουν στην ίδιες βαθμίδες με τα μέλη 
του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από 
το αντίστοιχο Τμήμα [είκοσι οκτώ (28) αντίτυπα για τα 
επιστημονικά δημοσιεύματα και τριάντα ένα (31) για το 
υπόμνημα, εάν πρόκειται για υποψηφιότητα στη βαθ−
μίδα του Επίκουρου Καθηγητή Καθηγητή και τριάντα 
(30) αντίτυπα για τα επιστημονικά δημοσιεύματα και 
τριάντα τρία (33) για το υπόμνημα, εάν πρόκειται για 
υποψηφιότητα στη βαθμίδα του Λέκτορα].

1. Αντίγραφα (ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) των 
τίτλων σπουδών τους.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται 
από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής απαιτείται και η 
αναγνώριση από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή τέως ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.

2. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Υπηρεσία.

3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (αναζητείται 
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.

4. 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 υποψηφιότητα τους, δεσμεύο−
νται 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, σο 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 άνετα 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 Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 1 Ιουνίου 2010

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

-
    Αριθμ. 18242
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμή−

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

    Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγω−
γικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιω−
αννίνων, στην συνεδρίαση της υπ’ αριθ. 414/24.3.2010, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) 
θέσεως ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
14 του Ν. 1268/82, του άρθρου 6 του Ν. 2083/92 όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, 
του άρθρου 1 του Ν. 2517/97 και του άρθρου 21,23 του 
Ν. 3549/2007, και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή, με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στη Γραμ−
ματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
(Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα) 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 δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση προς το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.
2. Αντίγραφα (ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) των 

τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπου−
δών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής 
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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. 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 και τα μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες 
με τα μέλη του Εκλεκτορικού σώματος (Δεκαοκτώ (18) 
αντίτυπα).

4. Τα αντίτυπα Επιστημονικών Εργασιών σε (18) πλή−
ρεις σειρές εκ των οποίων η μία σε έντυπη μορφή και 
οι υπόλοιπες σε ηλεκτρονική (CD/ DVD) ή σε έντυπη 
μορφή.

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

6. 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.

7. 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 στρατολο−
γικού 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 υποψηφιότητας 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 Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 18 Μαΐου 2010
Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

   Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην με αριθμ. Φ.4/2835/3−5−2010 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Ηπείρου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 436/28−5−2010
τ. Γ΄ (σελ.3503) και αφορά τη μονιμοποίηση του Κυρίτση 
Κωνσταντίνου, 

στον έβδομο στίχο πριν τη λέξη: «μονιμοποιείται»
συμπληρώνεται η φράση: «και τις διατάξεις του άρ−

θρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4−9−2009)».

      Στην με αριθμ. Φ.4/2848/3−5−2010 απόφαση του Προέδρου 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 436/28−5−2010 τ. Γ΄ (σελ. 3503) 
και αφορά τη μονιμοποίηση του Αδάμ Σταύρου,

στον έβδομο στίχο πριν τη λέξη: «μονιμοποιείται»
συμπληρώνεται η φράση: «και τις διατάξεις του άρ−

θρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4−9−2009)».

        Στην με αριθμ. Φ.4/2827/3−5−2010 απόφαση του Προέδρου 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 436/28−5−2010 τ. Γ΄ (σελ.3503) 
και αφορά τη μονιμοποίηση του Γκόγκα Θεμιστοκλή,

στον έβδομο στίχο πριν τη λέξη: «μονιμοποιείται»
συμπληρώνεται η φράση: «και τις διατάξεις του άρ−

θρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4−9−2009)».

        (Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου)  
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