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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(1)
 Αριθμ. Φ.121.1/56/79782π.έ/Β2
Έγκριση προκήρυξης (1) θέσης Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχο−

λής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθη−
νών.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 
2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συν. 8/5.7.2006) του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Παν/μίου Αθηνών.

4. Το υπ’ αριθμ. 19981/5755/21.7.2006, έγγραφο του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ιατρική Σχολή
Τμήμα: Ιατρικής
Τομέας: Υγείας− Μητέρας − Παιδιού
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο «Μαιευτική − Γυναικολογία». 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

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

των υποψηφίων.

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

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
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Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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.

   Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

-
    Αριθμ. Φ.121.1/58/79790π.έ/Β2
Έγκριση προκήρυξης (1) θέσης Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχο−

λής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθη−
νών.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν. 2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συν 8/5.7.2006) του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Παν/μίου Αθηνών.

4. Το υπ’ αριθμ. 19983/5749/21.7.2006, έγγραφο του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Ιατρική
Τμήμα: Ιατρικής
Τομέα: Υγείας Μητέρας − Παιδιού
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική». 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

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

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο 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 πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

-
     Αριθμ. Φ.121.1/54/79772π.έ/Β2
Έγκριση προκήρυξης (1) θέσης Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχο−

λής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθη−
νών.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 
2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συν 8/5.7.2006) του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Παν/μίου Αθηνών.

4. Το υπ’ αριθμ. 19988/5742/21.7.2006, έγγραφο του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Ιατρική
Τμήμα: Ιατρικής
Τομέας: Μορφολειτουργικός
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο «Ιστολογία − Εμβρυολογία». 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο 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 πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

    Αριθμ. Φ.121.1/52/79792π.έ/Β2
Έγκριση προκήρυξης 1 θέσης Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του 
ν.2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συν 8/5.7.2006) του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Παν/μίου Αθηνών.

4. Το υπ’ αριθμ. 19984/5750/21.7.2006, έγγραφο του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Ιατρική
Τμήμα: Ιατρικής
Τομέα: Υγείας Μητέρας − Παιδιού
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο «Μαιευτική − Γυναικολογία». 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

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

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
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τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο 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 πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

-
    Αριθμ. Φ.121.1/17/78878π.έ/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρι−

κής, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του 
ν.2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συν 10.7.2006) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. Το υπ’ αριθμ. 5368/25.7.2006 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρικής
Τομέας: Παθολογίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία − Λοιμώξεις». 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

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

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο 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 πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

-
        Αριθμ.Φ.121.1/49/84552π.έ/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. της Οδοντιατρικής 

Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νί−
κης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του 
ν.2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Οδοντι−
ατρικής Σχολής (συν. 219/11.7.2006) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
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4. Το υπ’ αριθμ. 62575/21.8.2006 έγγραφο του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Οδοντιατρική
Τομέας: Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Παθολογική Ανατομική/Παθολογοανατομία». 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο 
υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα 
προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο 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 πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

-
    Αριθμ.Φ.121.1/4/79471π.έ/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκη−

σης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1268/1982 και το 

άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 2083/
1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ.Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Την απόφαση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (συν 12/27.6.2006) 
και της συγκλήτου (25/24.11.2005) του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

4. Το υπ’ αριθμ. 4238/12.7.2006 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: Επιστημών της Διοίκησης
Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική 
Ανάλυση». 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
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ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο 
υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα 
προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο 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 πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 41062/Δ2/29.5.2007 απόφαση της 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκτελείται η 
υπ’ αριθμ. 7/7.2.2007 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, με την 
οποία επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης στον 
Περιστερόπουλο Φίλιππο του Αναστασίου, εκπαιδευτικό 
κλάδου ΠΕ 14.01 του 9ου ΕΠΑΛ Πάτρας, επειδή υπέπεσε 
στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής 
από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω 
από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω 
από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) 
έτους (άρθρο 109 παρ. 2 εδαφ. στ΄ του ν. 2683/1999 όπως 
αντικαταστάθηκε από το ν. 3528/2007), και απολύεται 
από την Υπηρεσία ο ανωτέρω εκπαιδευτικός.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΥ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(2)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Με την υπ’ αριθμ. 68150/2007 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 209, 210 και 220 του ν. 1188/1981 γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών με βαθμό 
Β΄, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 18885/2007).

      Με την υπ’ αριθμ. 68138/2007 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 209, 210 και 220 του ν. 1188/1981 γίνεται αποδε−

κτή η αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου ΚΛΗΜΗ ΟΤΑ−
ΜΠΑΣΟΓΛΟΥ του Σταύρου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Κα−
θαριότητας με βαθμό Γ΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 18887/2007).

       Με την υπ’ αριθμ. 68158/2007 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 209, 210 και 220 του ν. 1188/1981 γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΡΩΣΣΙΟΥ του Αριστείδη, κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Γενικά 
με βαθμό Α΄, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 18886/2007).

     Με την υπ’ αριθμ. 68125/2007 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 209, 210 και 220 του ν. 1188/1981 έγινε αποδεκτή 
η αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού 
με βαθμό Α΄, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 18883/2007).

    Με την υπ’ αριθμ. 68118/2007 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 209, 210 και 220 του ν. 1188/1981 γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ−
ΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Ανδρέα, κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Κα−
θαριότητας με βαθμό Γ΄, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 18884/2007).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

KΩN/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

      Με τις υπ’ αριθμ. 7 και 8/7.5.2007 αποφάσεις του 
Δημάρχου Μολοσσών Νομού Ιωαννίνων, οι οποίες 
εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
16, 17 και 18 του ν. 2190/1994 όπως σήμερα ισχύουν, 
διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις του Ο.Ε.Υ. του 
ανωτέρω Δήμου, η Σοφία Ζιάκα του Κων/νου, κλάδου 
ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγος), με βαθμό Δ΄ και η 
Κωνσταντίνα Μάγκου του Πέτρου, κλάδου ΠΕ1 Διοι−
κητικών (Οικονομολόγος), με βαθμό Δ΄, αντίστοιχα, 
αναδρομικά από 1.5.2007, καθόσον συντρέχουν οι νό−
μιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ηπείρου 11235/2007).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

       Με την υπ’ αριθμ. 5913/7.5.2007 απόφαση του Δημάρ−
χου Σκύδρας − που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
10/8.3.2007 απόφαση − πρακτικό της Πρωτοβάθμιας Επι−
τροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 Κεντρικής Μα−
κεδονίας−, διορίζεται η Ξεφτέρη Μαρία του Δημητρίου, 
τακτική υπάλληλος του Δήμου Σκύδρας, σε κενή οργα−
νική θέση του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ΄ και το 18° Μ.Κ.

(Αριθμ. Επικ. Ν. Πέλλας 3078/14.5.2007).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Γ. ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ
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       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 132/15.5.2007 απόφαση του Δημάρ−
χου Ακρωτηρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των Νόμων 1188/1981 και 2643/1998 και ύστερα από 
την 19/1.3.2007 απόφαση της Α/βάθμιας Επιτροπής του 
ΟΑΕΔ (άρθρο 9 του ν. 2643/1998) διορίζεται ο Μπικουβα−
ράκης Νεκτάριος του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση 
κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Καθαρι−
ότητας (Εργατών Καθαριότητας) με εισαγωγικό βαθμό 
Ε’ επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 5220/2007). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΚΩΝ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ
        F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

  Με την υπ’ αριθμ. 18 αρ. πρωτ. 2212/21.5.2007 απόφαση 
του Δημάρχου Φενεού Ν. Κορινθίας που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 21 και 22 του ν. 1188/1981 
και έπειτα από την υπ’ αριθμ. 1076/27.3.2007 απόφαση 
του Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3051/20.9.2002 
διορίζεται σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 38 
προσωπικού Η/Υ (χειριστών Η/Υ) και στον εισαγωγικό 
βαθμό Δ΄ η Παπαδά Ελένη του Παναγιώτη.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 5998/2007).

   Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Με την υπ’ αριθμ. 2/2007 απόφαση του Προέδρου του 
Δ.Σ. του Παιδικού Σταθμού Νέας Αρτάκης διορίζεται ως 
υπάλληλος του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. η Μαρίνου Παναγιώτα 
του Γεωργίου σε οργανική θέση, κλάδου ΥΕ 16 Κα−
θαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, του Οργανισμού 
του Παιδικού Σταθμού Βάσει της υπ’ αριθμ. 1/569Μ/2004 
προκήρυξης, των άρθρων 21, 22 του ν. 1188/1981 και των 
άρθρων 17 και 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 6843/2007).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΑΡΕΤΗ ΛΑΔΕΡΟΥ − ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ
F

OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(3)

417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.ΤΣ.

     Με την υπ’ αριθμ. Φ.471α/3894/Σχ.1241/14.5.2007 πράξη 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοση−
λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που 
εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1333/26.4.2007 από−
φαση ΑΣΕΠ περί αναπλήρωσης διοριστέων σε συνέχεια 
της υπ’ αριθμ. 8Κ/2005 προκήρυξης πλήρωσης τριάντα 
επτά (37) θέσεων ΥΕ Κατηγορίας με σειρά προτεραιό−
τητας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 106/23.6.2005/τ. Προκηρύξεων 
ΑΣΕΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 
17 και 18 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Περί διορισμού» 
διορίζεται η μόνιμος υπάλληλος ΜΠΟΒΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ−

ΔΡΑ του Ελευθερίου ως δόκιμος σε κενή οργανική θέση 
του Ιδρύματος της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαί−
δευσης (ΥΕ − ενιαίος κλάδος) στον κλάδο Βοηθητικού 
Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων 
Ασθενών με εισαγωγικό βαθμό Ε και μισθολογικό κλι−
μάκιο 18° της ΥΕ Κατηγορίας.

     Με την υπ’ αριθμ. Φ.471α/3922/Σχ.1254/15.5.2007 πράξη 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοση−
λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που 
εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1389/2.5.2007 από−
φαση Ε΄ Τμήματος ΑΣΕΠ δια της οποίας διατίθενται 
προς διορισμό − αναπλήρωση διοριστέων − πέντε (5) 
υποψήφιοι της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου 
ΔΕ − Νοσηλευτικού (δημιουργία κυλιόμενου πίνακα) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 
του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) « Περί διορισμού» διορίζο−
νται οι παρακάτω μόνιμοι υπάλληλοι σε κενές οργανι−
κές θέσεις του Ιδρύματος της κατηγορίας Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ − ενιαίος κλάδος) με εισαγωγικό 
βαθμό Δ΄ και 18° μισθολογικό κλιμάκιο:

− Δαλακλή Ελισάβετ του Ιωάννη.
− Παπούλια Ελένη του Απόστολου.
− Πλευρίτη Σταυρούλα του Διονυσίου.
− Καρκατσέλος Στέφανος του Νικολάου.
− Νικολοπούλου Ελένη του Φώτιου.

       Με την υπ’ αριθμ. Φ. 471α/3915/Σχ.1250/15.5.2007 πρά−
ξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νο−
σηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που 
εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 609/2.2.2007 από−
φαση ΑΣΕΠ αναπλήρωσης δώδεκα (12) διοριστέων TE 
Κατηγορίας κλάδου ΤΕ − Νοσηλευτικής του Ιδρύμα−
τος μέσω δημιουργίας κυλιόμενου πίνακα και σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του ν. 
3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Περί διορισμού» ανακαλούμε το 
διορισμό της διοριστέας Μπλάτσιου Ελευθερίας του 
Θεοδώρου σε κενή οργανική θέση του Ιδρύματος της 
κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE − ενιαίος 
κλάδος) κλάδου ΤΕ − Νοσηλευτικής, καθόσον ρητά δεν 
απεδέχθη το διορισμό της στο Ίδρυμα.

       Με την υπ’ αριθμ. Φ.471α/3914/Σχ.1249/15.5.2007 πράξη 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοση−
λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που 
εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1024/21.3.2007 από−
φαση ΑΣΕΠ αναπλήρωσης (σύμφωνα με την 8Κ/2005 
προκήρυξη), με την οποία διατίθενται για διορισμό οκτώ 
(8) αναπληρωτές και σύμφωνα με τις συνδυασμένες δι−
ατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 «Περί διορισμού» 
και του άρθρου 20 «Περί ανακλήσεως διορισμού» του 
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) ανακαλείται ο διορισμός των 
παρακάτω διοριστέων της κατηγορίας Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (ΥΕ− ενιαίος κλάδος, καθόσον ρητά δεν 
απεδέχθη το διορισμό τους στο Ίδρυμα:

Κλάδος ΥΕ − ΒΥΠ (ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών)
(προκηρυσσόμενες θέσεις 23)
− Μπακόλα Καίτη του Κωνσταντίνου.
− Κατσαούνου Ναυσικά του Θωμά.
Κλάδος ΥΕ − Κλητήρων − Θυρωρών
(προκηρυσσόμενες θέσεις 3)
Στούκα Μαρία − Ευαγγελία Αθανάσιου
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Κλάδος ΥΕ − Τραπεζοκόμων
(προκηρυσσόμενες θέσεις 9)
Στέλλα Μαρουσώ του Χρήστου

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΟΚΑΣ
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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 1389/16.5.2007 πράξη του Πρύτανη του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση 
που υπέβαλε ο με βαθμό Α΄ υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού − Λογιστικού του Πανεπιστημίου, Φώτιος Κολο−
κυθάς του Βασιλείου από τη θέση του και από 14.5.2007.

       Με την υπ’ αριθμ. 1388/16.5.2007 πράξη του Πρύτανη 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση που υπέβαλε ο με βαθμό Α΄ υπάλληλος του 
Κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού του Πανεπιστη−
μίου, Νικόλαος Τσούμπρης του Δημητρίου από τη θέση 
του και από 9.5.2007.

   Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΕΝΙΕΡΗΣ
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6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ −
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ − ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

       Με την υπ’ αριθμ. 263/31.5.2007 απόφαση του Διοικητή 
της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου − Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του 
ν. 3260/2004, του ν. 3329/2005 και του ν. 3527/2007 και 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/8.2.2007 πράξης − απόφασης 
του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τοποθετείται ο 
υπάλληλος Παππάς Βασίλειος κατηγορίας ΠΕ κλάδου 
Διοικητικού − Λογιστικού του Γ.Ν. Πρέβεζας, Προϊστά−
μενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν. 
Πρέβεζας, αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περι−
φέρειας Πελοποννήσου − Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και 
Δυτικής Ελλάδας, για το υπόλοιπο της θητείας.

        Με την υπ’ αριθμ. 264/31.5.2007 απόφαση του Διοικητή 
της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου − Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
του ν. 3260/2004, του ν. 3329/2005 και του ν. 3527/2007 
και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/8.2.2007 πράξης − απόφασης 
του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τοποθετείται 
ο υπάλληλος Τρεμπέλης Κων/νος κατηγορίας ΠΕ κλά−
δου Πληροφορικής του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Πληροφορικής στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, αρμο−
διότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου − Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, 
για το υπόλοιπο της θητείας.

   Ο Διοικητής
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ

     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Με την υπ’ αριθμ. 48043/18.12.2006 απόφαση του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, διορίζονται οι πιο κάτω σε κενές οργανικές 
θέσεις του Νοσοκομείου μας και του Κ.Ψ. Υγείας του 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ως 
δόκιμοι στον εισαγωγικό βαθμό κατά κατηγορία και 
κλάδο ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Μιχαήλ, Κατηγορία ΤΕ, Κλά−

δος Φυσιοθεραπευτών, Βαθμός Δ΄.
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου, Κατηγορία ΤΕ, 

Κλάδος Νοσηλευτών−τριών, Βαθμός Δ΄.
2. ΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Σωτηρίου, Κατηγορία ΤΕ, 

Κλάδος Επισκεπτών−τριών, Βαθμός Δ΄.
3. ΤΣΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του Κων/νου, Κατηγορία ΤΕ, 

Κλάδος Επισκεπτών−τριών, Βαθμός Δ΄.
4. ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Στυλιανού, Κατηγορία 

ΤΕ, Κλάδος Επισκεπτών−τριών, Βαθμός Δ΄.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΥΚΑ 3720/7.5.2007).

   Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(4)

       ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση τεσσάρων (4) 
θέσεων με σειρά προτεραιότητας της κατηγορίας Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για το Κέντρο Αποθερα−
πείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμυνταί−
ου, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1559/22.5.2007 
απόφαση του Ε΄’ Τμήματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 1/423Μ/2006 προκήρυξη,που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 328/19.7.2006 (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΚΑ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
   ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
2. ΖΕΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΚΑ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
   ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
3. ΣΙΑΓΚΑ ΙΟΡΔΑΝΑ ΚΑΦΚΑ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

   ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ
4. ΔΟΥΠΚΑΡΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΚΑ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
   ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

  Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΩΣΚΟΣ  
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