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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)

  Με την υπ’ αριθμ. 5041920/16401/23.10.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις, του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Νικολαΐδη 
Νικολάου του Δημητρίου , υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1 ΜΚ, 
του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, του Υπουργείου Οικονομικών 
από 15.10.2009, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης 30.9.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 5041918/16400/23.10.2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις, τον άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης της Δελόγλου Αρετής του Θεοχάρη, υπαλλήλου με 
Β΄ βαθμό και 15 ΜΚ, του κλάδου ΠE Τελωνειακών, του 
Υπουργείου Οικονομικών από 11.8.2009, ημερομηνία απο−
δοχής διορισμού της σε θέση παρέδρου Εισαγγελίας.

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

    F

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(2)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΑΔ Φ. 414.4/32/2009/23.10.2009 απόφα−
ση του Διοικητού Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, που εκδόθη−

κε στο Σκαραμαγκά, γίνεται αποδεκτή η από 20.10.2009 
υποβληθείσα δήλωση παραιτήσεως της Δόκιμης Υπαξι−
ωματικού ΣΜΥΝ (ΑΡΜ) Δήμητρας Γερούσης του Βασιλεί−
ου (Υ−7519), που είναι γραμμένη στα Δημοτολόγια του 
Δήμου Ροδολίβους, του Νομού Σερρών, η οποία κατοικεί 
στην οδό Εθν. Αντίστασης 27 του Δήμου Σόχου, Νομού 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 
του π.δ. 26/1992 (Φ.Ε.Κ. 7/Α΄), καθότι με την από 20.10.2009 
υπεύθυνη δήλωση της ζήτησε την παραίτησή της.

Ως ημερομηνία απολύσεώς της ορίζεται η 27.10.2009. 

   Με την υπ’ αριθμ. ΑΔ Φ.412.2/78/2009/23.10.2009 από−
φαση του Διοικητού Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαίδευσης 
που εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, προάγεται σε Αρχικε−
λευστή, ο Επικελευστής ΕΜΘ (ΕΣΧ) Σταμάτιος Μουζάκης 
του Γεωργίου (Ο−03163), από 19.10.2009 (προηγούμε−
νη της ημερομηνίας του θανάτου του), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του 
ν.δ. 445/1974, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 22 του ν. 1911/1990 και διαγράφεται αυτός από 
τα εν ενεργεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

  Ο Διοικητής
Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

F

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(3)

  Με την υπ’ αριθμ. 333058/26.10.2009 Πράξη του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του 
ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ4 Διοι−
κητικού − Λογιστικού με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλι−
μάκιο 4°, Τσιώνα Δημητρίου του Χρήστου από 22.9.2009, 
καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή απεβίωσε.

  Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
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      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)

  Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 
23.10.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α΄) «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων 
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» όπως αυτό ισχύει 
σήμερα, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
ορίσθηκαν, για μία διετία, δικαστές ανηλίκων:

1. Στο Εφετείο Ναυπλίου, τακτική, η Εφέτης Παναγι−
ώτα Δάλλα του Κωνσταντίνου, με αναπληρώτριά της 
την Εφέτη Ευσεβία Λιακοπούλου του Δημητρίου, σε 
αντικατάσταση των Εφετών Ευσταθίου Νίκα του Ανα−
στασίου και Μαρίας Βάρκα του Αριστοτέλη, αντίστοιχα, 
οι οποίοι μετατίθενται.

2. Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, τακτικός, ο Πρωτοδί−
κης Χρυσοβαλάντης Λέτσιος του Αγγέλου, σε αντικατά−
σταση του Πρωτοδίκη Νικολάου Ροζάκη του Χρήστου, 
ο οποίος μετατίθεται.

3. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, τακτικός, ο Πρωτοδί−
κης Κωνσταντίνος Γκόφας του Δημητρίου, με αναπλη−
ρώτριά του την Πρωτοδίκη Αικατερίνη Τσιτσεκλίδου του 
Στέφανου, σε αντικατάσταση των Πρωτοδικών Πέτρου 
Κομισόπουλου του Σωτηρίου και Νικολάου Τσίτρου του 
Αναστασίου, αντίστοιχα, οι οποίοι μετατίθενται.

       Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
την 23.10.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 1756/1988 (Φ.Ε.Κ. 35/Α΄) «Κώδικας οργανισμού δικα−
στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» όπως 
αυτό ισχύει σήμερα, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, ορίζονται, για μία διετία:

1) Στο Εφετείο Πειραιώς, τακτικός δικαστής ανηλίκων 
και αναπληρωτής ανακριτής ανηλίκων ο Εφέτης Χα−
ράλαμπος Μαχαίρας του Γεωργίου, σε αντικατάσταση 
του Εφέτη Γρηγορίου Λαπατά του Δημητρίου, ο οποίος 
προάγεται στο βαθμό του Προέδρου Εφετών.

2) Στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, τακτική δικαστής 
ανηλίκων η Πρωτοδίκης Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού του 
Αιμιλίου, με αναπληρώτριά της την Πρωτοδίκη Στυλια−
νή Σωτηροπούλου του Μιχαήλ, σε αντικατάσταση των 
Πρωτοδικών Τριανταφυλλιάς Αλέγρα του Γεωργίου και 
Ιωάννας Ζάσκα του Δημητρίου, αντίστοιχα, οι οποίες 
μετατίθενται.

    Με την υπ’ αριθμ. 58436/20.10.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 2341/15.1.2009 
(ΦΕΚ 453/16.6.2009, τ. Γ΄) απόφασή του, περί διορισμού 
δύο (2) δοκίμων δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου 
ΠΕ Οικονομολόγων της Κατηγορίας ΠΕ στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο κατά το μέρος που αφορά τον διορισμό του 
Νικόλαου Πασχαλίγκου του Δημητρίου− Μιχαήλ.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(5)

  Με το από 23.10.2009 Προεδρικό Διάταγμα που εκ−
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 988/1979 σε συνδυασμό με την παργρ. 8 (α) του 
άρθρου 48 του ν. 3079/2002:

1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης δύο (2) 
Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, οι οποί−
οι προέρχονται από Ανθυπασπιστές αποφοίτους της 
Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, 
που συνέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού 
Σώματος έτους 2009 και για τους οποίους σχετικό είναι 
το από 08 Οκτωβρίου 2009 πρακτικό του Συμβουλίου 
αυτού, ως ακολούθως:

Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο−
δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 988/1979 
σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 
του ν. 3079/2002:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Προακτέων»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ A.M.
ΚΑΠΟΚΑΚΗ Αντωνία του Αλκιβιάδη (A.M. 2432)
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου (A.M. 2450)
2. Προάγεται η Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος ΚΑ−

ΠΟΚΑΚΗ Αντωνία του Αλκιβιάδη (AM 2432) στον βαθμό 
του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 988/1979 σε 
συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του 
ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄) και τίθεται αυτή σε αποστρα−
τεία ύστερα από αίτησή της επειδή έχει εκπληρώσει 
κάθε υποχρέωση παραμονής της στις τάξεις του Λιμε−
νικού Σώματος, εγγραφόμενη αυτή στα στελέχη εφε−
δρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 2021.

3. Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος 
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου (AM 2450) στον 
βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 988/1979 
σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 
του ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄) και τίθεται αυτός σε απο−
στρατεία ύστερα από αίτησή του επειδή έχει εκπληρώ−
σει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του 
Λιμενικού Σώματος, εγγραφόμενος αυτός στα στελέχη 
εφεδρείας Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2020.»

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΕΝΑΝΠ 12972/27.10.2009)
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(6)

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 12976/26.10.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Ζωγράφου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του αρθ. 152 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η 
αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου ΘΥΜΙΑ−
ΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ του Θεόδωρου, κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών 
με βαθμό Α΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 38878/24661/ 
30.10.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
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    Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στο ΦΕΚ 687/τ.Γ΄/28.8.2009, στο οποίο δημοσιεύτηκε η 
υπ’ αριθμ. 30239/19288/10.8.2009 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής περί διορισμού υπαλλήλου 
στο Δήμο Αμαρουσίου, διορθώνεται το επώνυμο του 
υπαλλήλου:

από το εσφαλμένο «ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Κων/νου» 

στο ορθό «ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου».

  (Από την Περιφέρεια Αττικής)
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

    Με την υπ’ αριθμ. 4741/9.10.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Ορεινού Ν. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 21−23 του ν. 3584/2007 όπως 
ισχύουν, τον πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 687/τ.Γ΄/28.8.2009 και της υπ’ αριθμ. 1754/13.7.2009 
απόφασης του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, διο−
ρίζεται ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
κατηγορίας TE, του κλάδου ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
(΄Έργων Υποδομής), σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση 
του Δήμου Ορεινού, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ορεινού 4988/21.10.2009).
(Αριθμ. απόφ. Ν. Καβάλας Περιφ.  Ανατολικής Μακε−

δονικής Θράκης 9662/26.10.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ν. ΑΔΑΜΙΔΗΣ

-
       Με την υπ’ αριθμ. 1398/47598/12.10.2009 απόφαση του 

Δήμαρχου Ξάνθης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του ν. 3584/2007 και του 
άρθρου 86 του ν. 3463/2006, μετατάσσεται η Βασιλική 
Μεταξά του Πέτρου, υπάλληλος του Νομικού Προσώ−
που Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ((Κωνσταντίνος 
Μπένης», του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, στο 
Δήμο Ξάνθης, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. 

Η δαπάνη που θα προκληθεί για τη μισθοδοσία της 
ανωτέρω υπαλλήλου θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6011 «Τα−
κτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» του προϋπολογι−
σμού οικονομικού έτους 2009 του Δήμου Ξάνθης.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ξάνθης 49336/20.10.2009).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ανατ. Μακ. Θράκης 5817/22.10.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Κ. ΒΑΓΓΛΗ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 242/10995/12.10.2009 απόφαση του 

Δημάρχου Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, μονιμοποιείται ο υπάλληλος 
του Δήμου Ελευθερούπολης ΜΟΥΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Δ΄, λόγω συμπληρώσεως 
στις 7.8.2009 της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

(Αριθμ. απόφ. Ν. Καβάλας 9644/23.10.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

Π. ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 110878/19.10.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007, το γεγονός ότι 
στον προϋπολογισμό του Δήμου υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση για την πληρωμή του κατωτέρω αναφερόμενου 
υπαλλήλου και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση 
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού 
Βοιωτίας και ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου, όπως εκφράζεται 
στα υπ’ αριθμ. 9/13.8.2009 και 20/4.9.2009 πρακτικά αντί−
στοιχα, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Θεσπιέων 
Εμμανουήλ Τσαγκαράκης του Δημητρίου, κατηγορίας 
ΠΕ, κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄, σε αντίστοιχη 
κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του Δήμου Ηρακλείου, 
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ηρακλείου 14.10.2009).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 23951/21.10.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 885/15.10.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Αρκαλοχωρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 11−23 του ν. 3584/2007 και τις όμοιες 
των άρθρων 17, 18 και 34 του ν. 2190/1994, όπως αυτές 
ισχύουν σήμερα και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1/572 
Μ/2007 (ΦΕΚ 14/17.1.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ και τον πίνακα διοριστέων που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 441/11.6.2009 (Τεύχος Γ΄), καθώς 
και την υπ’ αριθμ. 2107/24.8.2009 απόφαση αναπλήρω−
σης του Γ΄ Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, διορίζεται η 
Μαρία Καλαθάκη του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση 
του Δήμου Αρκαλοχωρίου κατηγορίας TE, κλάδου TE 
22 Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, 
επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αρκαλοχωρίου 16637/15.10.2009).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 23851/21.10.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΑΜ. ΜΥΡΩΝΑΚΗ− ΠΑΠΑΔΑΚΗ

-

    Με την υπ’ αριθμ. 101/6.7.2009 πράξη του Δημάρχου 
Μακρύ Γιαλού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, γίνεται αυτοδικαί−
ως αποδεκτή η από 6.7.2009 δεύτερη έγγραφη αίτηση 
παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, του υπαλλήλου 
Νικολάου Χατζάκη του Κων/νου κλάδου ΥΕ Εργατών Κα−
θαριότητας, και λύεται η υπαλληλική σχέση στις 6.7.2009 
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης Ν. Λασιθίου 7328/22.10.2009). 

   Με την υπ’ αριθμ. 80/2009 απόφαση του Προέδρου 
του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπ/σης Δήμου Αγίου Νικολάου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 
− Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλ−
λήλων −την υπ’ αριθμ. 794/27.3.2009 απόφαση του Α΄ 
Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 335/Τ.Γ./6.5.2009, την υπ’ 
αριθμ. 2010/7.8.2009 απόφαση του 2ου τμήματος των 
Διακοπών του ΑΣΕΠ και την υπ’ αριθμ. 1075/30.7.2009 
βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας, διορίζεται η Κα−
ρυωτάκη Στυλιανή του Ιωάννη στο Δημοτικό Οργανι−
σμό Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Δήμου 
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Αγ.Νικολάου σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE 
Βρεφονηπιοκομίας με βαθμό Δ΄ επειδή συντρέχουν οι 
νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας. Κρήτης Ν. Λασιθίου 7264/ 
26.10.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 81/12.10.2009 απόφαση του Προέδρου 
του Ν.Π. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευ−
σης Δήμου Αγίου Νικολάου» που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και 
του πίνακα διοριστέων (ΦΕΚ 335/6.5.2009 Τεύχος Γ΄) και 
της υπ’ αριθμ. 2010/7.8.2009 απόφασης του 2ου Τμήματος 
Διακοπών του ΑΣΕΠ, διορίζεται η Κωνσταντινιά Ζιούσκα 
του Αθανασίου σε κενή οργανική θέση του Ν.Π. κλάδου 
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκομίας με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ 
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. του Ν.Π. «Οργανισμός Προσχολικής Αγω−
γής και Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου» 1075/ 
30.7.2009).

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης Ν. Λασιθίου 7265/ 
16.10.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 10455/2009 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 344/1976, ανατίθεται η άσκηση 
καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Σούδας στην Χατζη−
γεωργίου Ευανθία του Δημητρίου υπάλληλο του Δήμου 
αυτού.

Μετά την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
10261/20.7.2005 απόφασή μας.

Από τις δ/ξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

(Αριθμ. απόφ. Ν. Χανίων/Περ. Κρήτης 10455/2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(7)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 23324,24110
    Προκηρύξεις 2 θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Τουρκικών 

Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος (συνεδρίαση 23.7.2009) 
ύστερα από γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασι−
ατικών Σπουδών (συνεδρίαση 15.7.2009), 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. 2, 4 και 5 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 Καθηγητή ή 
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Βαλκανική Ιστορία: Ιδεολογικά ρεύματα στον Οθωμα−
νικό χώρο, 18ος−20ος αι.».

2. Μία κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Ελληνορθόδοξων 
πληθυσμών της Ανατολής κατά τους νεότερους και 
σύγχρονους χρόνους».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I, 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.

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

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
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      ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Αριθμ. 27887
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διδακτικού Ερευ−

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

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Πο−
λιτικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 
7.7.2009), αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−
στικό αντικείμενο «Ρύπανση και Τεχνολογίες Προστα−
σίας Υδάτινου Περιβάλλοντος» στον Τομέα Υδατικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 14 παρ. 2 του ν. 1268/1982, 6 του ν. 2083/1992, 
1 (παρ. 1, 2 και 8 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατά−
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3549/2007), του 
ν. 2517/1997, 21, 23 και 25 του ν. 3549/2007, καθώς και 
της υπ’ αριθμ. 14336/Β1/9.2.2009 απόφασης του ΥΠΕΠΘ 
(ΦΕΚ 345/26.2.2009 τ.Β΄).

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

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

ή επικυρωμένα).
Για όσους τίτλους προέρχονται από Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας τίτλων 
σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) καθώς 
και επίσημη μετάφρασή τους.

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

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

Το Βιογραφικό Σημείωμα και το αναλυτικό Υπόμνημα 
δημοσιευμάτων τους θα υποβληθούν σε τόσα αντίτυπα 
όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, όπως 
αυτό ορίζεται από τη Σχολή (35 αντίτυπα).

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

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Δικαστικής Χρήσης.
7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφι−

οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, θα 
δηλώσουν ότι θα έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις τους 
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορι−
σμού τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν 
χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανι−
κής Πράξης διορισμού τους. 8. Πιστοποιητικό Υγείας της 
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής να κατατεθεί 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων, δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν 
να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών 
και το πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνι−
κού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Πρύτανης

Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
F

      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 20095959/16.10.2009 πράξη του Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις, του άρθρου 16 του Συντάγματος 1975, 
του άρθρου 45 του ν. 2413/1996 και του άρθρου 7, παρ. 4 
του ν. 3194/2003, διαπιστώνεται ότι: Α) ο Καθηγητής του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Πέτρος Παπαγεωργί−
ου του Πέτρου, Β) ο Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα 
Μάρκετινγκ και Παραγωγής του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αναστάσιος Σούγιαννης 
του Σπυρίδωνα, Γ) ο Καθηγητής του Τμήματος Στατι−
στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Βασίλειος Μπένος 
του Κίμωνα, Δ) ο Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Τεχνολογίας Φρασκίσκος Μπατζιάς του 
Αθανασίου, Ε) ο Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Τεχνολογίας Νικόλαος Μπλέσιος του Πα−
ντελή και ΣΤ) ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής 
Νικόλαος Αλεξανδρής του Αλέξανδρου, συμπληρώνουν 
το εξηκοστό έβδομο (67°) έτος της ηλικίας τους, κατά 
τη διάρκεια του έτους 2011 και αποχωρούν αυτοδίκαια 
από τη θέση τους, την 31.8.2011.

  Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ. 534
Προκήρυξη για την   πλήρωση μιας (1) θέσης (από εξέλι−

ξη) Διδακτικού−Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 130/9.10.2009, 
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έπειτα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βαλκανικών Σπου−
δών αριθμ. 97/17.3.2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις 
α) του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, β) των άρθρων 1, 2 
και 4 του ν. 2517/1997, γ) άρθρο 3 του ν. 3027/2002 και 
δ) των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007, αποφάσισε 
την προκήρυξη:

Μίας (1) θέσης Διδακτικού−Ερευνητικού Προσωπι−
κού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Πολιτικές Σχέσεις στα 
Βαλκάνια».

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει, σύμ−
φωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007, ένα 
τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα 
που εντάσσονται στο ΠΠΣ του Τμήματος Βαλκανικών 
Σπουδών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος που προκηρύσσει τη θέση 
μαζί με την αίτηση (στην οποία καθορίζονται το γνω−
στικό αντικείμενο και η βαθμίδα της θέσης που επιθυ−
μούν να καταλάβουν) και σε αποκλειστική προθεσμία 
δυο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής 
στον Ημερήσιο Τύπο:

1) Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστη−
μονική δράση του υποψήφιου σε δώδεκα (12) αντίτυπα.

2) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε δώδεκα (12) 
αντίτυπα.

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυ−
τότητας.

4) Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ−
λων σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπου−
δών προέρχονται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει 
να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται 
από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφα−
ση της ισοτιμίας.

5) Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής (θα 
κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί).

Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρε−
σία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού:

• Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμέ−
νου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά−
τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
• Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου 

Α΄). Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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 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.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήμα−
τος Βαλκανικών Σπουδών (διεύθυνση: 3° χλμ. Φλώρινας 
− Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλέφωνο: 23850−55200) ή στην 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
www.uowm.gr.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 14 Οκτωβρίου 2009
  Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 1881
      Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής Θέσης Δι−

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή−
ματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει μία (1) κενή 
θέση Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστη−
μών της Τέχνης, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ 
αριθμ. 397/29.7.2009 συνεδρίασης της Συγκλήτου με Ει−
δική Σύνθεση του Πανεπιστημίου, ύστερα από εισήγηση 
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
(συνεδρία αριθμ. 115/10.6.2009) του Τμήματος Πλαστι−
κών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης) και τις διατά−
ξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα, του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 και των 
άρθρων 21, 23 και 25 του ν. 3549/2007, καθώς επίσης 
και τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 85/2000 (διά−
ταγμα ίδρυσης του Τμήματος), και του άρθρου 1 του 
π.δ. 96/2003 «Μετονομασία του Τμήματος Επιστημών της 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Τμήμα Πλαστι−
κών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης», ως εξής:

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών 
και Επιστημών της Τέχνης στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Πληρο−
φορική: Εφαρμογές Πολυμέσων για την Τέχνη».

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στη Γραμμα−
τεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110, Ιω−
άννινα) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστι−
κή προθεσμία δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία του 
εγγράφου ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

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

τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα, σε δεκαεπτά (17) αντίγραφα για τη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή και σε δεκαπέντε (15) αντίγραφα 
για τη βαθμίδα του Λέκτορα, με την εναλλακτική δυνα−
τότητα υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή. Αντίτυπα 
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επιστημονικών εργασιών σε δεκαεπτά (17) ή δεκαπέντε 
(15) αντίγραφα αντίστοιχα και τέσσερα (4) αντίγραφα 
της διδακτορικής διατριβής, με την εναλλακτική δυνα−
τότητα υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Αντίγραφα (ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) των 
τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπου−
δών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής 
απαιτείται και η αναγνώριση από τον Διαπανεπιστημι−
ακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) ή τέως ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.

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

4. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (ανα−
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

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

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

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

Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατο−
λογικού γραφείου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία μας.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά 
το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύ−
ονται ότι δεν θα έχουν το κώλυμα αυτό κατά το χρόνο 
έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού 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.

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 υψος 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.

Ιωάννινα, 30 Σεπτεμβρίου 2009

  Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
    Αριθμ. 9584

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων 
Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συνεδρία 29.6.2009) της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε την 
προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 14 παραγρ. 3, 4 και 5 του 
ν. 1268/1982, τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, 
τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 1, 2, 3 και 4 και 
του άρθρου 4 παραγρ. 4 του ν. 2517/1997, τις διατάξεις 
των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007, καθώς και του 
π.δ./τος 134/1999, ως εξής:

Τομέας Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
− Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 

με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»
Τομέας Παθολογίας
− Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο «Παθολογική Ογκολογία»
− Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγη−

τή, με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία»
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
− Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγη−

τή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί 
από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νό−
μιμες θεωρήσεις και αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

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 αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπάγ−
γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπα−
ϊκής 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 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 κράτους − μέλους 
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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. Φο−
ρέα 23−200 Κ.Α.Ε. 5113).

(Κωδ. Φορέα = 23722)
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ

       Με την υπ’ αριθμ. 2209/26.10.2009 πράξη του Προϊ−
σταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού της 
Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου 
(Ε.Π.Μ.Α.Σ.), διαπιστώνεται ότι επανέρχεται αυτοδίκαια 
στην ενεργό Υπηρεσία, από 26.10.2009 (ημερομηνία υπο−
βολής της αίτησης επαναφοράς της), η Άννα Καφέτση 
του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος, με βαθμό Α΄, του 
κλάδου ΠΕ1, Ιστορικών Τέχνης, της Εθνικής Πινακοθήκης 
και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (ΝΠΔΔ εποπτευό−
μενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού),η 
οποία είχε παραιτηθεί από την Υπηρεσία, επειδή είχε 
υποβάλει υποψηφιότητα στις Βουλευτικές Εκλογές της 
4ης Οκτωβρίου 2009 και δεν εκλέχθηκε βουλευτής, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 1180/1981 
και 30 του π.δ. 96/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 56 του Συντάγματος.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ  

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*03009101011090008*


		2009-11-11T12:05:04+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




