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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(1)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 1314008891/31−3−2014
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρι−
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμί−
δα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Ψυχιατρική − Κοινωνική Ψυχιατρική».
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχο−
λής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Αθηνών στην συνε−
δρίαση της 18−3−14, λαμβάνοντας υπόψη τις από 28−1−14
και 12−2−14 αιτήσεις εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με
τις διατάξεις:
1) των παρ. 3, 4 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ.
34 του Ν. 4115/2013) και 10 (όπως προστέθηκε με το άρθ.
34 του Ν. 4115/2013) του άρθ. 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του άρθ. 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθ.
4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
5) της παρ. 1 του άρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997,
7) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
8) του Π.Δ. 85/2013 (124 Α΄),
9) και του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ. 17/2/14)
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική − Κοι−
νωνική Ψυχιατρική».
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 υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος,
της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βαθμιας 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
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Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 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 τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 737
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματι−
κών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Οικονομικά».
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 20.01.2014,
λαμβάνοντας υπόψη την από 13.01.2014 αίτηση εξέλιξης
καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και σύμφωνα με
τις διατάξεις:
1) της παρ. 3 και 5β του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 34
του Ν. 4115/2013 (24 Α΄),
2) του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013 (24 Α΄),
5) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
6) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
7) του άρθρου 9 παρ. 10 εδάφιο γ του Ν. 4009/2011
όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012,
8) του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

− Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Οι−
κονομικά».
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 υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και
σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται
στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση
όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης
και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.
5. 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 Γ1 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 24 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμ. 1185
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Κα−
θηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Δενδροκομία».
Η Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίασή της 14/
29−1−2014, λαμβάνοντας υπόψη την από 10−10−2013 αί−
τηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 78 παρ. 4 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 4076/2012
(159 Α΄) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του Ν. 4115/2013 (24 Α΄),
2) του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
5) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
6) του άρθρου 9 παρ. 9γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012 (159 Α΄),
7) του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η του Ν. 4009/2011,
8) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
9) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ−
ΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δενδρο−
κομία».
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 υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλο−
νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
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μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. 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. 1599/1986, 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 Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 5 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
F
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ. Α2614
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήμα−
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πα−
νεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία».
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίασή της
αριθμ. 3/10.12.2013, λαμβάνοντας υπόψη την από 1.11.2013
αίτηση εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή και σύμφωνα με
τις διατάξεις:
1. της παρ. 3 και 4 εδ. α του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄), όπως ισχύει με το Ν. 4076/2012 και του άρθρου
50 του Ν. 4115/2013,
2. της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 και 5 του άρ−
θρου 18, ή της παρ. 7 του άρθρου 77 και της παρ. 22α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

3. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4. της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
5. το άρθρο 10 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 4 του Ν. 4076/2012,
6. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
7. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
8. του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄) και
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
− Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία».
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 υποβάλλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη
διάθεση όλων των μελών που συμμετέχουν στην εν
λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας.
• 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. 1599/1986 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 Γ1 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 13 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ
F
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθμ. Δ.Δ1.1/360/Φ.006.1/5.2.2014
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας
της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης − Διερμηνεί−
ας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία
της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους Νεότε−
ρους Χρόνους».
Κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας της οικείας Σχο−
λής (1η Συν./16−1−2014), ύστερα από εισήγηση της Συνέ−
λευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστη−
μίου (3η Συν./4−12−2013), λαμβάνοντας υπόψη την από
11−11−2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1. του εδ. η της παρ. 18 του άρθρου 8 και της παρ. 2
του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
2. του εδ. ζ της παρ. 6 του άρθρου 10 και του εδ. γ της
παρ. 9 (όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου
3 του Ν. 4076/2012, Φ.Ε.Κ. 159, τ.Α΄) του άρθρου 9 του
Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4. της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79, παρ.6. εδ. ζ του
Ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με
την παρ. 3 του άρθρου 4 του N. 2517/1997 (160 Α΄),
6. της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
7. της παρ. 5, περίπτωση β) του άρθρου 77 του
Ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 5, περίπτωση β) του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(159 Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 34 «Θέματα Α.Ε.Ι.» του Νόμου 4115/2013
(Φ.Ε.Κ. 24 Α΄),
8. του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ − ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
προκηρύσσεται μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμί−
δα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους
Νεότερους Χρόνους».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
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 υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα να είναι
στη διάθεση όλων των μελών της οικείας Επιτροπής
Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών που θα συγκροτηθεί,
των αξιολογητών που θα ορισθούν και της Συνέλευσης
του Τμήματος.
5. 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. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ − ΠΑΠΑΣΑΛΗ
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 2160
Προκήρυξη μίας θέσεως Καθηγητή της Σχολής Αρχι−
τεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστικό
αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αστι−
κός Σχεδιασμός».
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχα−
νικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στη συνεδρίασή της
με αριθμ. 6/22−01−2014 λαμβάνοντας υπόψη την από
20−01−2014 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα με
τις διατάξεις:
1) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195
Α΄), την κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου (Φ.Ε.Κ.
2867/25−10−2012/τ.Β΄),
2) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
5) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
6) της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997,
7) της περιπτ. III της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
8) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως εξής:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονι−
κός Σχεδιασμός και Αστικός Σχεδιασμός».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της 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 υποβάλουν:
1. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος,
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής.
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5. Η υγεία των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν
τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με
γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυ−
χιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.
− 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. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ 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 Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Χανιά, 7 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 3568/13−3−2014 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρ. 16 του Συντάγματος, του
άρθρ. 13 του Ν. 1268/1982, των άρθρων 45, παρ. 3 του
Ν. 2413/1996 και 7 παρ. 4 του Ν. 3194/2003, διαπιστώνεται
ότι οι παρακάτω Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών,
αποχωρούν από την Υπηρεσία την 31η Αυγούστου του
έτους 2014, κατά τη διάρκεια του οποίου συμπληρώνουν
το 67ο έτος της ηλικίας τους.
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Μανέτας Ιωάννης του Νικολάου, Καθηγητής Τμή−
ματος Βιολογίας
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1910941325/11−3−2014)
2. Χονδρόπουλος Βασίλειος του Παντελή, Αναπληρω−
τής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1049106264/13−3−2014)
3. Σταματελοπούλου − Σέυμουρ Αικατερίνη του Δημη−
τρίου, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4067971174/11−3−2014)

4. Ζαγούρας Χαράλαμπος του Γεωργίου, Καθηγητής
Τμήματος Μαθηματικών
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 2041115810/11−3−2014)
5. Κασιμάτης Νικόλαος του Γεωργίου, Επίκουρος Κα−
θηγητής Τμήματος Μαθηματικών
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1255067313/11−3−2014)
6. Πιντέλας Παναγιώτης του Εμμανουήλ, Καθηγητής
Τμήματος Μαθηματικών
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7458122506/11−3−2014)
7. Φωτεινός Δημήτριος του Ιωάννη, Καθηγητής Τμή−
ματος Επιστήμης των Υλικών
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1754951091/11−3−2014)
8. Γούδης Χρήστος του Δρακούλη, Καθηγητής Τμή−
ματος Φυσικής
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 8510687698/11−3−2014)
9. Λυκουργιώτης Αλέξιος του Σωτηρίου, Καθηγητής
Τμήματος Χημείας
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 8148549991/11−3−2014)
10. Πούλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Καθηγητής
Τμήματος Χημείας
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1008311631/11−3−2014)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1. Βέρρας Διονύσιος του Παναγιώτη, Επίκουρος Κα−
θηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 9411197292/11−3−2014)
2. Λιανός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής
Τμήματος Χημικών Μηχανικών
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 6760271164/11−3−2014)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1. Αντωνόπουλος Ανδρέας του Παναγιώτη, Καθηγητής
Τμήματος Ιατρικής
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1031138859/11−3−2014)
2. Καλφαρέντζος Φώτιος του Ευαγγέλου, Καθηγητής
Τμήματος Ιατρικής
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1451631066/11−3−2014)
3. Μάμος Πέτρος του Λαυρεντίου, Αναπληρωτής Κα−
θηγητής Τμήματος Ιατρικής
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1106310943/11−3−2014)
4. Τζωρακολευθεράκης Ευάγγελος του Εμμανουήλ,
Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7285844787/11−3−2014)
5. Φλωρδέλλης Χριστόδουλος του Στεφάνου, Καθη−
γητής Τμήματος Ιατρικής
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 5112283618/11−3−2014)
6. Κορδοπάτης Παύλος του Αντωνίου, Καθηγητής Τμή−
ματος Φαρμακευτικής
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1184810704/11−3−2014)
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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ−
ΜΩΝ
1. Μπουζάκης Ιωσήφ του Αντωνίου, Καθηγητής Παιδα−
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4211111287/11−3−2014)
2. Πόρποδας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Καθηγητής
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 2511110498/11−3−2014).

ΣΟΛΟΝΝΙΚ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24. ΜΟΧΑΜΑΝΤ
ΧΑΣΣΑΝ

ΑΛ ΣΑΓΙΕΝΤ ΑΛ
ΛΑΧΑΜ

ΜΟΧΑΜΑΝΤ
ΧΕΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ

25. ΕΥΔΟΚΙΑ

ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ

26. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΙΑΝΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

28. ΣΩΤΗΡΙΑ

ΦΛΕΣΣΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
F

29. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΙΖΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

30. ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΡΑΜΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

31. ΕΙΡΗΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

32. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΟΥΣΤΑΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

33. ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΓΑΛΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

34. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(2)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
Ανασύνταξη πίνακα διοριστέων της 1/201Μ/2009 προ−
κήρυξης του Δήμου Αθηναίων (Φ.Ε.Κ. 205/7−5−2009 τ.
προκηρύξεων ΑΣΕΠ) όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 834/27−10−2011 τ. Τρίτο, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
571/6−8−2013 απόφασης του 2ου Τμήματος Διακοπών του
ΑΣΕΠ, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.
1293/2013 οριστικής και αμετάκλητης απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Για θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Κλάδος – Ειδικότητα: ΥΕ16 Εργατών Γενικά
(Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων)
Αριθμός συνολικών θέσεων: 161
Από τον πίνακα με υπολογισμό του κριτηρίου
της εμπειρίας − Αριθμός θέσεων: 105
Α/Α

22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
23. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΟΥΤΣΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

6. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7. ΜΑΡΙΝΑ

ΖΕΡΖΕΛΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΠΕΣΔΕΚΗ

35. ΑΝΝΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

36. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΣΔΡΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

37. ΧΡΥΣΑΥΓΗ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

38. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

39. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

41. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΙΔΑΚΟΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

42. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΨΑΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

43. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ

44. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

45. ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

ΜΥΡΩΝ

46. ΣΟΦΙΑ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

47. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

ΜΑΜΟΥΛΙΔΟΥ

ΧΑΡΗΚΟΣ

48. ΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΤΟΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

49. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

50. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

51. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΤΣΗΣ

ΔΟΝΑΤΟΣ

52. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

53. ΠΑΥΛΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

54. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΙΑΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

55. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

56. ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΑΖΑΡΟΣ

57. ΕΛΕΝΗ

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

58. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΥΛΛΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

10. ΕΥΓΕΝΙΑ

ΔΟΓΑΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

11. ΔΟΜΝΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

59. ΜΑΡΙΑ

ΧΑΛΑΚΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

60. ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΕΞΑΡΧΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13. ΜΑΡΙΑ

ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

61. ΠΕΤΡΟΣ

ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΡΙΚΩΝΗ

ΗΛΙΑΣ

14. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

62. ΕΙΡΗΝΗ

15. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΤΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

63. ΛΥΡΙΚΑ−ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΤΣΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

16. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΑΓΓΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

64. ΕΛΕΝΗ

ΚΟΛΟΒΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

65. ΕΥΓΕΝΙΑ

18. ΑΝΣΟΡ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ

ΛΕΒΑΝ

66. ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΕΛΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

67. ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20. ΖΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΚΕΝΟΓΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

68. ΦΛΩΡΑ

ΚΟΡΩΝΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

21. ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

69. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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70. ΜΑΡΙΑ

ΗΛΙΑ

ΤΡΥΦΩΝ

92. ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΙΑΚΩΒΙΔΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

71. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΠΕΡΔΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

93. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

72. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

94. ΕΥΑΝΘΙΑ

73. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

95. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

74. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

96. ΜΑΡΘΑ

ΞΥΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

75. ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

97. ΑΡΤΕΜΙΣ

ΓΚΟΤΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

76. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

98. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

77. ΑΣΗΜΩ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

99. ΒΑΡΒΑΡΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

78. ΣΟΦΙΑ

ΦΟΥΝΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

100. ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΛΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

79. ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

101. ΕΥΘΥΜΙΑ

ΜΑΥΡΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

80. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΖΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

102. ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

81. ΕΛΕΝΗ

ΔΙΩΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

103. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΑΒΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

82. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

104. ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΟΡΜΠΑΛΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

83. ΖΩΗ

ΜΟΥΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

105. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

84. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΑΖΑΡΟΣ

85. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

86. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ−
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ

ΚΩΤΟΥΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επισήμανση: Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, εγ−
γράφεται στον οικείο πίνακα διοριστέων η υποψήφια
Χρυσούλα Κωστελίδου του Ιωάννη, οπότε και διαγρά−
φεται η τελευταία υποψήφια Νεκταρία Πέτσα του Σπυ−
ρίδωνα, δεδομένου ότι υφίσταται αναστολή διορισμού
των παραπάνω επιτυχόντων υποψηφίων.

87. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

88. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

89. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΠΑΣΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

90. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΤΣΑΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

91. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΠΑΛΑΣΚΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Επιτροπή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΟΥΝΤΟΥΖΗΣ
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