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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Αριθμ. 20317
Προκηρύξεις δύο θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Τουρκι−

κών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών.

    Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος (συνεδρίαση 23.7.2009) 
ύστερα από γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασι−
ατικών Σπουδών (συνεδρίαση 10.6.2009), αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων ΔΕΠ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5 του π.δ.83/2004 
(ΦΕΚ 65/2.3.2004), του αρθ. 6 περ. Α’ ν. 2083/1992 όπως 
αυτό ισχύει σήμερα, του αρθ. 14 παρ. 3 και 4 του 
ν.1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 
και 4 του ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

1. Μία κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οθωμανική Ιστορία».

2. Μία κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία σω−
μάτων κειμένων και Μετάφραση».

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 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-

      Με την υπ’ αριθμ. 1462/23.9.2009 Πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 
148 παρ. 5 ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση 
της Παναγιώτας Γαλανοπούλου του Βασιλείου από τη 
θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή της Ιατρικής Σχολής του Ιδρύματός μας.

  Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
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    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. 20095533
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη 

βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου 
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Πο−
λιτική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στην συνεδρίαση 
της 9.4.2009, αποφάσισε την επαναπροκήρυξη για την 
πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 περ. Α’ του ν. 2083/1992, όπως 
αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 και του 
άρθρων 21 και 25 παρ. 4 του ιδίου Νόμου, ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντι−
κείμενο «Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά 
τους στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί 
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να 
υποβάλλουν:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. 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

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα

4. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή

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 δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F

    ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Αριθμ. 3122
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμί−

δας Λέκτορα στο Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέ−
χνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

   Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών στη συνεδρίαση της 28.5.2009 αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ 
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμήμα 
Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης του Ιδρύματος σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 5, 5α, 6, 7 του 
ν.1268/1982, 6 του ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 3549/07, του άρθρου 1 του ν.2517/1997, των άρ−
θρων 21 και 23 του ν.3549/2007 και των άρθρων 8 και 9 
του π.δ. 486/1991, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της 
Μοντέρνας Τέχνης».

Οι υποψήφιοι για την κατάληψη της ανωτέρω θέσης 
πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 14 
παρ. 2, 3 του ν. 1268/1982 προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις 
για την κατάληψη της θέσης:

1. Κατοχή πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστο−
ρίας της Τέχνης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχου και ισό−
τιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. Οι τίτλοι 
του εξωτερικού πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από 
το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο παραπάνω 
γνωστικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες κράτους − μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι άνδρες Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκ−
πληρώσει 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. Για το λόγο 
αυτό το πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου στρατο−
λογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από 
την υπηρεσία.

3. Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Τμήμα 

Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών τις 
αιτήσεις τους σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών η .............
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Οι πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οφείλουν να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικού 
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Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο−
μάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

2. Αναλυτικό υπόμνημα σε 20 αντίτυπα με ευρεία ανά−
λυση των υποβαλλομένων επιστημονικών τους εργασι−
ών. Οι εργασίες τους θα υποβληθούν σε 4 αντίτυπα.

3. Βιογραφικό σημείωμα σε 20 αντίτυπα.
Το πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 

από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή μπορεί να 
κατατεθεί από τους υποψηφίους 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 
χρόνος αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας καθώς 
και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι που είναι πολίτες κρατών − μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσκομίσουν 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 25 Ιουνίου 2009

Ο Πρύτανης
ΤΡ. ΠΑΤΡΑΣΚΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. 3666 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμί−

δας Λέκτορα στο Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέ−
χνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

  Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών στη συνεδρίαση της 14.07.2009 αποφά−
σισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Θε−
ωρητικών Σπουδών Τέχνης του Ιδρύματος σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 5, 5α , 6, 7 του 
ν.1268/1982, 6 του ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 3549/2007, του άρθρου 1 του ν. 2517/1997, των 
άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 και των άρθρων 8 
και 9 του π.δ. 486/1991, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία 
της Νεοελληνικής Τέχνης».

Οι υποψήφιοι για την κατάληψη της ανωτέρω θέσης 
πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 14 
παρ. 2,3 του ν. 1268/1982 προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις 
για την κατάληψη της θέσης:

1. Κατοχή πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστο−
ρίας της Τέχνης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχου και ισό−
τιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. Οι τίτλοι 
του εξωτερικού πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από 
το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο παραπάνω 
γνωστικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες κράτους − μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι άνδρες Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκ−
πληρώσει 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. Για το λόγο 
αυτό το πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου στρατο−
λογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από 
την υπηρεσία.

3. Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Τμήμα 

Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών τις 
αιτήσεις τους σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών η 
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Οι πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οφείλουν να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικού 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.

2. Αναλυτικό υπόμνημα σε 20 αντίτυπα με ευρεία ανά−
λυση των υποβαλλομένων επιστημονικών τους εργασι−
ών. Οι εργασίες τους θα υποβληθούν σε 4 αντίτυπα.

3. Βιογραφικό σημείωμα σε 20 αντίτυπα.
Το πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 

από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή μπορεί να 
κατατεθεί από τους υποψηφίους 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 
χρόνος αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας καθώς 
και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι που είναι πολίτες κρατών − μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσκομίσουν 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 



8898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 26 Αυγούστου 2009

Ο Πρύτανης
ΤΡ. ΠΑΤΡΑΣΚΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. 3121 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ βαθ−

μίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμήμα 
Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανωτάτης Σχο−
λής Καλών Τεχνών. 

   Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών στη συνεδρίαση της 28.5.2009, αποφάσι−
σε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ 
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμήμα 
Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης του Ιδρύματος (συνεδρ. 
6.2.2009) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 
5, 5α, 6, 7 του ν. 1268/1982, 6 του ν. 2083/1992, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3549/2007, του άρθρου 1 του 
ν.2517/1997, των άρθρων 21 και 23 του ν.3549/2007 και 
των άρθρων 8 και 9 του π.δ. 486/1991, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης».

Οι υποψήφιοι για την κατάληψη της ανωτέρω θέσης 
πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 14 
παρ. 2,3 του ν. 1268/1982 προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις 
για την κατάληψη της θέσης:

1. Κατοχή πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστο−
ρίας της Τέχνης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχου και ισό−
τιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. Οι τίτλοι 
του εξωτερικού πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από 
το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο παραπάνω 
γνωστικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες κράτους − μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι άνδρες Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκ−
πληρώσει 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. Για το λόγο 
αυτό το πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου στρατο−
λογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από 
την υπηρεσία.

3. Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Τμήμα 

Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών τις 
αιτήσεις τους σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών η ............
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Οι πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οφείλουν να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικού 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο−
μάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

2. Αναλυτικό υπόμνημα σε 20 αντίτυπα με ευρεία ανά−
λυση των υποβαλλομένων επιστημονικών τους εργασι−
ών. Οι εργασίες τους θα υποβληθούν σε 4 αντίτυπα.

3. Βιογραφικό σημείωμα σε 20 αντίτυπα.
Το πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 

από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή μπορεί να 
κατατεθεί από τους υποψηφίους 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 
χρόνος αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας καθώς 
και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι που είναι πολίτες κρατών − μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσκομίσουν 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 25 Ιουνίου 2009

Ο Πρύτανης
ΤΡ. ΠΑΤΡΑΣΚΙΔΗΣ

F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 10864/23.9.2009 Πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 2 και αρθρ. 
148 του ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση της 
Γεωργίας Γιαννακούρου του Παναγιώτη από τη μόνι−
μη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθη−
γητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδο−
μίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από 22.9.2009, 
λόγω του διορισμού της από την ημερομηνία αυτή, σε 
μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημό−
σιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών. 

        Με την υπ’ αριθμ. 10728/21.9.2009 Πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 2 και αρθρ. 148 
του ν. 3528/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση του Ζήκου 
Δέδου του Λεωνίδα από τη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας 
του Λέκτορα με θητεία του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου 
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του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από 18.9.2009, λόγω του 
διορισμού του από την ημερομηνία αυτή, σε κενή θέση 
Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θη−
τεία, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 Ο Πρύτανης

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ
F

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

     Αριθμ.69028 π.ε.
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Αριστοτέλειου Πα−

νεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του λέκτο−
ρα με γνωστικό αντικείμενο «Δομικές Μηχανές και 
Οργάνωση Δομικών Επιχειρήσεων».

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο−
λής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 
στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 14/30.6.2009, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας κενής θέσης 
Δ.Ε.Π., 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 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟ−

ΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (συνεδρ. Γ.Σ. 
αριθμ. 239/11.6.2009)

− Μία θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του λέκτορα με γνω−
στικό αντικείμενο «Δομικές Μηχανές και Οργάνωση 
Δομικών Επιχειρήσεων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών την 
υποψηφιότητά 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.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων, των διδακτορικών διπλω−

μάτων και των λοιπών 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 Πολιτικών Μηχανικών.

4. Πιστοποιητικό «Υγείας και Φυσικής Καταλληλότη−
τας» της Α’/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο 
θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερο−
μηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγρά−
φεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης 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/η υποψήφιος/α, το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία 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 στρατιωτικές 
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 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 μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 
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 
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.

  Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

-
    Αριθμ. 64. 
  Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός 
και Αστική Ανάπτυξη».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 3/10.2.2009, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέ−
σης 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 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερεια−

κής Ανάπτυξης (ΓΣ του Π Τομέα, αριθμ. 4/10.2.2009).
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Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός και Αστική Ανάπτυξη».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής 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 υποβάλλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α. Ε. Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

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

τυπα 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 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

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 αναγρά−
φεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης 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 μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να 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, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. Α469
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αγρο−

τικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντι−
κείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική».

  O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/82 και το 

άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του 
ν.2083/1992

2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του ν. 2517/1997
3. τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 

(ΦΕΚ 69/20.3.2007 τ.Α)
4. την υπ’ αριθμ. Φ121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 

1089/29.12.95 τ. Β) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ.2)
5. την υπ’ αριθμ. 1/16 Σεπτεμβρίου 2009 απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης

6. το υπ’ αριθμ. 86/17.9.2009 (Α469/18.9.2009) έγγραφο 
του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίζουμε:

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

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
−Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική Στα−
τιστική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας 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.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
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 και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε−
κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ−
σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του 
εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το 
αντίστοιχο Τμήμα.

3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη−
μοσιεύσεων.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή

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

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής 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 
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χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα 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 αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κομοτηνή, 1 Οκτωβρίοιυ 2009

Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

    Αριθμ. 9372
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Λέκτορα 
με γνωστικό αντικείμενο «Ιζηματολογία».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν.1268/1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1, 2 του ν.2517/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως 

αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 3549/2007, καθώς και 
του άρθρου 21 και 25 παρ. 4 του ιδίου Νόμου.

4. Το υπ’ αριθμ. 15367/25.5.2009 έγγραφο του Τμήματος 
Γεωλογίας.

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 9/12.5.2009 συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής:

Σχολή Θετικών Επιστημών Tμήμα Γεωλογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γε−

ωλογίας και Γεωδυναμικής, στη βαθμίδα του Λέκτορα 
με γνωστικό αντικείμενο «Ιζηματολογία».

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

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

1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίων και λοιπών τίτλων. Αν οι τίτ−

λοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια του 
Εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα.

4. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

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

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους.

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

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
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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 σιην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 4 Σεπτεμβρίου 2009 

 Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

F

     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι) ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με την υπ’ αριθμ. 4963/17.6.2009 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 
17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ. Α΄/1983), όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 2, 3 και 4, 
αντίστοιχα, του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/2001), εξε−
λίσσεται ο Γεώργιος Αλέξης του Κωνσταντίνου, από τη 
μόνιμη θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη 
θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Ανα−
πληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θερμο−
δυναμική Ψυκτικών Εγκαταστάσεων με Εγχυτήρες και 
Απορρόφηση» του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος 
Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, καταλαμβάνοντας κενή οργανική θέση, 
γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης.
(Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ.:23436/6.10.2009)

    Με την υπ’ αριθμ. 4960/17.6.2009 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 
17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ. Α΄/1983), όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 2, 3 και 4, 
αντίστοιχα, του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/2001), εξε−
λίσσεται η Αιμιλία Κονδύλη του Μιχαήλ, από τη μόνιμη 
θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη θέση 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρω−
τή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αριστοποίηση 
Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Παραγωγικών Συστη−
μάτων, Εφαρμογές στην Οργάνωση Παραγωγής και στη 
Διαχείριση Πόρων» του Ενεργειακού Τομέα του Τμήμα−
τος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο−
γών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, καταλαμβάνοντας κενή οργανική 
θέση, γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης.
(Αρ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 23436/6.10.2009)

  Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. 604/23.1.2009 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 & 16 
του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/1983) όπως τροποποιήθη−

καν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/2001), διορίζεται ο Αριστοτέλης Κουτσι−
αρής του Γεωργίου, με τριετή θητεία, σε κενή οργα−
νική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), βαθμίδας 
Καθηγητή Εφαρμογών, με εξειδίκευση στις «Εφαρμο−
γές Πληροφορικής Βιοπληροφορικής», στον Α’ Τομέα 
Μαθημάτων του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του 
Τ.Ε.Ι. Λάρισας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 23167/6.10.2009)

  Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ

F
     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) 

ΠΑΤΡΩΝ 
 Με την υπ’ αριθμ. 10740/29.9.2009 πράξη του Προέ−

δρου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 147, 148 & 156 του ν.3528/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 
(ΦΕΚ 26/τ. Α΄/9.2.2007), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή 
η παραίτηση από την υπηρεσία και λύεται η υπαλλη−
λική σχέση του Ζηπίτα Κωνσταντίνου του Γεωργίου, 
Υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού του Τ.Ε.Ι. 
Πάτρας, από 15.9.2009, ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης 
παραίτησης.

  Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ 

F

   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) 
ΑΘΗΝΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φε.7/4679/5.5.2009 απόφαοη του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1, 
του άρθρου 6, εδ. β’, του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/2001) 
όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. 260/τ. Α’/2005), εξε−
λίσσεται η ΒΕΡΓΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου από τη 
μόνιμη θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας 
Καθηγητή Εφαρμογών σε μόνιμη θέση Ε.Π. βαθμίδας 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινω−
νική Εργασία με έμφαση στην κρίση και στην Έρευ−
να», του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
καταλαμβάνοντας κενή οργανική θέση, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της 
θέσης.

(Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 23166/6.10.2009)

      Με την υπ’ αριθμ. Φε.7/9878/ 3.9.2009 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/2001)/ δι−
απιστώνεται η μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
του Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Τεχνολογίας 
Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας, ΒΑΛΑΗ ΙΩΑΝΝΗ του 
Γεωργίου, σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή. (Αρ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 23173/6.10.2009) 

 Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ  
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