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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

 Με την υπ’ αριθμ. 1418/9/6−δ΄ από 13.11.2008 απόφαση 
του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3181/2003 
(Α΄−218) «Ρύθμιση θεμάτων Συνοριακών Φυλάκων και Ει−
δικών Φρουρών και άλλες διατάξεις», το άρθρο 9 του 
ν. 2734/1999 (Α΄− 161) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα 
και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 330/1947 (Α΄−84) «Περί 
καταστάσεως μονίμου διαθεσιμότητας των αστυνομικών 
υπαλλήλων κ.λ.π.», μετατάσσεται ο Ειδικός Φρουρός 
Λαζαρίδης Ευστάθιος του Ιωάννη [ΑΓΜΣ 1418], στην κα−
τάσταση της μονίμου διαθεσιμότητος ΑΛΦΑ (Α1) κατη−
γορίας, επειδή με την 1972 από 13.11.2008 Γνωμάτευση 
της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.) της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας, κρίθηκε αναμφισβήτητα ΑΝΙΚΑΝΟΣ 
για την ενεργό υπηρεσία, καθώς και για την υπηρεσία 
γραφείου, προς δε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
την υπαγωγή του στις περί μονίμου διαθεσιμότητος 
διατάξεις του ν.δ. 330/1947.

  Ο Προϊστάμενος κλάδου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(2)
      Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις του 

κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, που εκδόθηκαν από τον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα 
με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, 
των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 
5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, 
των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του 

ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του αρθρ. 
18 του ν. 3580/2007, του π.δ/γματος 95/2000, καθώς 
και της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 125558/4.10.2007 υπουργικής 
απόφασης, διορίζονται οι ιατροί:

1. ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ σε θέση Επι−
μελητή Β΄ Παιδιατρικής του Γ.Ν. Κατερίνης με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/Γ.Π./134607/10.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13693/31.10.2008)
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ σε θέση 

Επιμελητή Β΄ Οδοντιατρικής του Ψ.Ν. Πέτρας Ολύμπου 
με την υπ’αριθμ. Υ10α/Γ.Π./127222/10.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13693/31.10.2008)
3. ΖΑΓΚΛΗ ΦΑΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ σε θέση Επι−

μελητή Β΄ Καρδιολογίας του Π.Γ.Ν. Πατρών με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/Γ.Π./138151/10.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13693/31.10.2008)
4. ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε θέση Επι−

μελητή Α΄ Καρδιολογίας για τη Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Άρτας με 
την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./137274/10.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13693/31.10.2008)
5. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ−ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑ−

ΝΤΙΝΟΥ σε θέση Επιμελητή Β΄ Πνευμονολογίας − Φυ−
ματιολογίας του Γ.Ν. Λαμίας με την υπ’ αριθμ. Υ10α/
Γ.Π./136081/10.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13693/31.10.2008)
6. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ σε θέση Επι−

μελητή Β΄ Ενδοκρινολογίας του Π.Γ.Ν. Πατρών με την 
υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./132181/10.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13698/31.10.2008)
7. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ σε θέση 

Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Ηράκλειας του 
Γ.Ν. Σερρών με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./132187/10.11.2008 
απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13693/31.10.2008)
8. ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση Επι−

μελητή Β΄ Πνευμονολογίας − Φυματιολογίας για τη 
Μ.Ε.Θ. του Π.Γ.Ν. Ηρακλείου με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./ 
129488/10.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13698/31.10.2008)
9. ΠΟΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΣΠΥΡΙ−

ΔΩΝΟΣ σε θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογίας του Γ.Ν. − Κ.Υ. 
Καλαβρύτων με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./130743/10.11.2008 
απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13693/31.10.2008)
10. ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ σε θέση 
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Επιμελητή Β΄ Οδοντιατρικής του Κ.Υ. Σουφλίου 
του Π.Γ.Ν. Αλέξανδρουπλης με την υπ’ αριθμ. Υ10α/
Γ.Π./110190/10.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13693/31.10.2008)
11. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε θέση 

Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. Αγίου Γεωργίου 
του Κ.Υ. Τζερμιάδων του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/Γ.Π./127299/10.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13698/31.10.2008)
12. ΦΛΕΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση Δι−

ευθυντή Οφθαλμολογίας του Γ.Ν. Νάουσας με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/Γ.Π./129249/10.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13693/31.10.2008)
13. ΧΕΙΜΩΝΑ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ σε θέση 

Επιμελητή Β΄ Ωτορινολαρυγγολογίας του Γ.Ν. Χανίων 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με την υπ’ αριθμ. απόφαση Υ10α/
Γ.Π./136887/10.11.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13693/31.10.2008)

      Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις του 
κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν από τον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 1397/1983, 
των άρθρων 21, 63, 65, και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 
5 του ν. 2345/1995, των άρθρων 23 και 26 του ν. 2519/1997, 
των άρθρων 6 και 7 του ν. 3204/2003, του άρθρου 43 
του ν. 3254/2004, του άρθρου 20 του ν. 3293/2004, του 
άρθρου 18 του ν. 3580/2007, του π.δ/γματος 95/2000, κα−
θώς και της υπ’αριθμ. Γ.Π. οικ. 125558/4.10.2007 υπουργι−
κής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί:

1. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ σε θέση Επι−
μελητή Β΄ Αιματολογίας του Γ.Ν. Γιαννιτσών με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/ΓΠ/114359/4.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13856/4.11.2008)
2. ΨΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σε θέση Επι−

μελητή Β΄ Παθολογίας του Κ.Θ.Κ.Υ. Λέρου με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/ΓΠ/134144/4.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13856/4.11.2008)
3. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση 

Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής του Γ.Ν.Η. «Β. ΠΑΝΑΝΕΙΟ» με 
την υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/130747/4.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13856/4.11.2008)
4. ΑΝΔΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε θέση Επι−

μελητή Α΄ Μαιευτικής Γυναικολογίας−επισκέπτη Κ.Υ. του 
Γ.Ν. Καβάλας με την υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/135218/4.11.2008  
απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13856/4.11.2008)
5. ΧΑΙΔΕΥΤΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση Επιμε−

λητή Β΄ Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Σιδηροκάστρου του 
Γ.Ν. Σερρών με την υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/132212/4.11.2008 
απόφαση.

(Αριθμ. βεβ ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13856/4.11.2008)
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΤΙΜΟΛΕΩΝ σε θέση Επι−

μελητή Β΄ Παθολογίας του Γ.Ν. Γιαννιτσών με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/ΓΠ/128803/4.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13856/4.11.2008)
7. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ σε θέση Επι−

μελητή Β΄ Καρδιολογίας του Γ.Ν. Λευκάδας με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/ΓΠ/131595/4.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ.Κ.Α. 13856/4.11.2008) 
8. ΗΛΙΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ σε θέση Επιμε−

λητή Β΄ Νευροχειρουργικής του Γ.Ν.Η. «Β. ΠΑΝΑΝΕΙΟ» με 
την υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/ 130785/4.11.2008 απόφαση. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ.Κ.Α. 13856/4.11.2008)
9. ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σε θέση 

Επιμελητή Β΄ ΩΡΛ του Γ.Ν. Ρεθύμνου με την υπ’ αριθμ. 
Υ10α/ΓΠ/137268/4.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 13856/4.11.2008)
10. ΜΠΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ σε θέση 

Επιμελητή Α΄ Παθολογίας του ΓΝ Λαμίας με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/ΓΠ/ 138169/4.11.2008 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ.& Κ.Α. 13856/4.11.2008) 
11. ΘΑΝΑΣΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε θέση Επι−

μελητή Β΄ Μαιευτικής Γυναικολογίας του Γ.Ν. Κοζάνης 
με την υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/155207 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13856/4.11.2008) 
12. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε θέση 

Επιμελητή Β΄ Μαιευτικής Γυναικολογίας του Κ.Θ.Κ.Υ. 
Λέρου με την υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/ 135285/4.11.2008 από−
φαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13856/4.11.2008

      Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ιατρών 
κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με 
τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των 
αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 
2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 
6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, 
του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς 
και της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 125558/4.10.2007 υπουργικής 
απόφασης, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης διορίζονται οι ιατροί:

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση Επιμ. 
Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ−
ΜΩΝ» με την υπ’ αριθμ. 130793/11.11.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13604/6.11.2008).
2. ΚΟΥΡΓΙΝΙΑΝ − ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΣΙΛΒΑ του ΚΕΒΟΡΚ σε 

θέση Επιμ. Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Π.Ι. ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜ−
ΒΡΙΑΣ του Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
με την υπ’ αριθμ. 132170/11.11.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13604/6.11.2008).
3. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ σε θέση 

Επιμ. Β΄ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» 
με την υπ’ αριθμ. 135241/11.11.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13604/6.11.2008).
4. ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΟΥ ΘΕΚΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση 

Επιμ. Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ του Γ.Ν.Θ. 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με την υπ’ αριθμ. 132184/11.11.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13604/6.11.2008).
5. ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ − ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤΤΑ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε θέση Επιμ. Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του 
Π.Ι. ΣΙΝΔΟΥ του Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗ−
ΜΑΤΑΣ» με την υπ’ αριθμ. 132202/11.11.2008.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 13604/6.11.2008).

      Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./130169/11.11.2008 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 
26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 
του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των 
αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του 
ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 
20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 και της Γ.Π. οικ. 
125558/4.10.2007 υπουργικής απόφασης, διορίζεται η για−
τρός ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ − ΦΕΡΦΕΛΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΥ σε θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ στο 417 
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Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.: 

Φ.810/9599/Αρ. Σχεδ. 2732/7.11.2008).

  Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ−ΣΤΡΑΤΗΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/139539/2008 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 
36 παρ. 3 και η υπ’ αριθμ. 13444/31.1.2008 (ΦΕΚ/199 τ. Β΄) 
Εξουσιοδ. γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακά−
τω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.:

1. ΓΕΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Επιμ. Β΄ Νευρο−
λογίας στο Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ.

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Επιμ. Β΄ 
Παθολογικής Ανατομικής στο Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ.

3. ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. Β΄ Κυτ−
ταρολογίας στο Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ.

4. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Επιμ. Β΄ 
Τενικής Ιατρικής στο Π.Ι.ΜΑΛΕΜΕ (Κ.Υ. ΚΙΣΑΜΟΥ Γ.Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ).

5. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Επιμ. Β΄ 
Παθολογίας στο Κ.Υ. Παλαιοχωρίου (Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑ−
ΤΕΙΟ»).

6. ΚΛΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιμ. Α΄ Οδοντι−
ατρικής στο Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ.

7. ΜΠΟΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επιμ. Α΄ 
Ουρολογίας στο Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ».

8. ΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ − ΣΤΕΛΛΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Επιμ. 
Β΄ Παιδιατρικής στο Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ».

9. ΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Επιμ. Β΄ Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

10. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ Επιμ. 
Β΄ Ακτινοθεραπείας στο Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ.

11. ΤΖΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ Επιμ. Β΄ Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

12. ΤΡΟΥΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επιμ. Α΄ Αναι−
σθησιολογίας στο Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

13. ΦΟΥΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. Β΄ Γενι−
κής Ιατρικής στο Π.Ι. ΣΚΙΝΙΑ Κ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Γ.Ν.Η. 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ−ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

  Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης
Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

F

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ−ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(3)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 3458/1123
Προκήρυξη θ    έσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 17.9.2008, αποφάσισε την προκή−
ρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφω−
να με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως 
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των αρθ. 21 
και 25 παρ. 4 του νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 ν. 1268/1982, 

του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Γ.Σ. 15.9.2008)
− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο».
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 αντί−
τυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος 
και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν 
στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού 
σώματος.

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

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί 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 Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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, 22 Οκτωβρίου 2008

  Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ 
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Aριθμ. 2782/1047
   Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δη−
μόσιας Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρί−
αση της 30.9.2008, αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό 
ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των αρθ. 21 και 25 
παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 ν. 1268/1982, 
του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ και ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙ−
ΚΗΣΗΣ (Γ.Δ. 22.9.2008)

− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο «Νεώτερη και Σύγχρονη Κοινωνική 
και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης (Oμήρου 19 − 6ος όροφος, τηλ. 210−368 8984) 
την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθε−
σμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά.

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

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

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

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

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

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

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

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 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, 13 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
Αριθμ. 3457/1124
    Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 17.9.2008, αποφάσισε την προκή−
ρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφω−
να με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως 
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των αρθ. 21 
και 25 παρ. 4 του νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 ν. 1268/1982, 
του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 
παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Γ.Σ. 15.9.2008)
− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

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

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

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

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

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

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

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

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

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 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 
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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, 22 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
  
   

Αριθμ. 3743/1126
 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου 
Αθηνών στην συνεδρίαση της 15.10.2008, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ−
σης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ 
ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 
3549/2007 και των αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του νόμου, 
του αρθ. 14 παρ. 2 και 3 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 
ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και 
του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ − ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ. 
7.10.2008)

− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ζωϊκή 
Ποικιλότητα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Βιολογίας 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 δικαιο−
λογητικά.

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

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

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

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

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

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 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, 24 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
  

Αριθμ. 3904/1132
    Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φι−
λολογίας του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 
7.10.2008, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 
23 ν. 3549/2007 και των αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου 
νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 
26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 
και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Γ.Σ. 30.9.2008)
− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα 

με γνωστικό αντικείμενο «Αμερικανική Λογοτεχνία και 
Πολιτισμός με έμφαση στο Αμερικανικό Θέατρο».

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

Μαζί με την αίτηση πρέπει να 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.
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3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.

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

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

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

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 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, 27 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
  
   

Αριθμ. 1716/1131 
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστρια−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φι−
λολογίας του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 
10.9.2008, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 
23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου νό−
μου, του αρθ. 14 παρ. 2 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 
ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και 
του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Γλωσσολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−

μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

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

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

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

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

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

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

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 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 πιστοποι−
ητικό ελληνομάθειας ή να προσέλθουν σε προφορικές 
και γραπτές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, για την πιστο−
ποίηση της ελληνομάθειάς τους.

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, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ  

F

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Aριθμ. 4427
  Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη−
μών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στη συνεδρίαση της με αριθμό 15/18.9.2008, αποφάσισε 
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την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του 
ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 
7 του ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του 
ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/1997, των 
άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 
του ν. 3549/2007 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
(Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 160/ 

26.6.2008)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονο−
μική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 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 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. (30 αντίτυπα).
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 Οικονομικών Επιστημών. 
(30 αντίτυπα).

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα πρέ−

πει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− To πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της 
αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2008

  Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ  
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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*03010551311080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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