
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ    Αρ. Φύλλου 827
18 Οκτωβρίου 2007

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  . . . . . . 2

Περιφέρειες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)

 Με την υπ’ αριθμ. Φ.414.23/4/574580/Σ.11322/4.10.2007/
ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/5 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυ−
νας, που εκδόθηκε με τις κείμενες διατάξεις, ανακαλεί−
ται η υπ’ αριθμ. Φ.415.14/4/70224/Σ.11206/23.9.2005/ΓΕΣ/10 
ΕΓ/4/5 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας ’Έντα−
ξη Εθελοντών πενταετούς Υπηρεσίας στο θεσμό των 
Εθελοντών Μακράς Θητείας και Απόλυση Ακαταλλήλων» 
(251/23.9.2005 ΦΕΚ (τ. Γ΄) μόνο σε ότι αφορά αυτή στην 
απόλυση του Εθελοντή Πενταετούς Υπηρεσίας Λοχία 
(ΠΖ) Λιάρου Δημητρίου του Σπυρίδωνα, AMO 15853, ΣΑ: 
124/466/02, μετά την υπ’ αριθμ. 907/2007 ακυρωτική από−
φαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

3. Απολύουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
του άρθρου 14 του ν. 1848/1989 και της υποπαραγράφου 
1στ του άρθρου 19 του ν. 1513/1985, όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2109/1992, τον Εθελοντή 
Πενταετούς Υπηρεσίας Λοχία (ΠΖ) Λιάρου Δημητρίου 
του Σπυρίδωνα, AMO 15853, ΣΑ: 124/466/02, από τότε που 
αρχικά απολύθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.415.14/4/70224/
Σ.11206/23.9.2005/ΓΕΣ/10 ΕΓ/4/5 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Εθνικής Άμυνας ’Ένταξη Εθελοντών πενταετούς 
Υπηρεσίας στο θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας 
και Απόλυση Ακαταλλήλων» (251/23.9.2005 ΦΕΚ (τ. Γ΄), 
γιατί σε επανάληψη κρίσης του για ένταξη στο θεσμό 
των Εθελοντών Μακράς Θητείας, μετά την υπ’ αριθμ. 
907/2007 ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετεί−
ου Θεσσαλονίκης, κρίθηκε και πάλι ακατάλληλος για

ένταξη στο θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας με 
το υπ’ αριθμό 6/2007 πρακτικό του Συμβουλίου Κρίσεων 
Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

-
      ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. Φ.414.1α/40/574559/Σ.11314/5.10.2007/ ΓΕΣ/1ο 
ΕΓ/4/5 απόφαση του Διευθυντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτε−
λείου Στρατού, που εκδόθηκε με τις κείμενες διατάξεις:

2. Απολύεται των τάξεων του Στρατού Ξηράς, σύμφω−
να με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 5 του ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες 
και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 7 του άρθρου 
5 της υπ’ αριθμ. Φ.416/205235/12.11.2001 υπουργικής από−
φασης «Ρυθμίσεις θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών», 
διότι κρίθηκε μη προακτέος κατά τις τακτικές κρίσεις 
έτους 2004 και έτους 2007, ο Επαγγελματίας Οπλίτης 
(ΠΖ) Αγραφιώτης Χρήστος του Βασιλείου, ΕΠΟ00365500, 
ΣΑ.12100202002, που αποβάλλει την ιδιότητα αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. Φ. 417/64/574711/Σ.11372/4.10.2007 από−
φαση του Διευθυντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Φ. 417/47/89376/
Σ.3486/6.10.2003 απόφαση του Διευθυντή Β΄ Κλάδου/
ΓΕΣ, ΦΕΚ 241/13.10.2003 (τ. Γ΄), με την οποία εξέπεσε 
του βαθμού του, μεταφέρεται στην τάξη του Στρατιώ−
τη και απολύεται ο Εθελοντής Μακράς Θητείας Λοχίας 
(ΠΖ) Ματθιουδάκη Κωνσταντίνου του Αναργύρου (AMO: 
3529, ΣΑ: 156/286/90), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2385/2006 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και 
της από 28.8.2007 γνωμοδότησης του νέου Δευτερο−
βαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου 
παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΠ Φ. 453/341/33083/
Σ.925/21.6.2007 διαταγή του Β΄ΣΣ/ΔΙΠΡΟ.

Ο εν λόγω επαναφέρεται στην ενεργό του Στρατού 
υπηρεσία, από τότε που αρχικά είχε τεθεί εκτός Στρα−
τεύματος.

  Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ

7343



7344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2)
Αριθμ. Φ.121.1/58/104077π.έ./Β2
    Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Φιλολογίας,της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι−
στημίου Κρήτης. 

 Ο 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 Τμή−
ματος Φιλολογίας (συν1η/19.9.2006) του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

4. Το υπ’ αριθμ. 6860−29.9.2006 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Φιλολογίας
Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία».

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 υποψηφιότητάς 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 A.E.I, ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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 5 Oκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
      Αριθμ. Φ.121.1/38/89703 π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιο−

μηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς.

  Ο 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 
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (συν 16.5.2006) 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

4. Το υπ’ αριθμ. 20063988−6.9.2006 έγγραφο του Πα−
νεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα: Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ποιότητας».

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.
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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 υποψηφιότητάς 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 A.E.I, ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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 5 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Αριθμ. Φ.121.1/25/40644 π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μη−

χανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο 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 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ−
στημάτων (συν 20η/1.3.2006) και της Συγκλήτου (συν29η 
/16.3.2006) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4. Το υπ’ αριθμ. 2237−18.4.2006 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη−

μάτων
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαδραστική 
Σχεδίαση».

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 τύπο^ 
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 υποψηφιότητάς 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 
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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, 5 Οκτωβρίου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

-
     Αριθμ. Φ.121.1/68/41226 π.έ./Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οι−
κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  Ο 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 Τμή−
ματος Οικονομικών Επιστημών (συν 207/15.2.2006) του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. Το υπ’ αριθμ. 1918−14.4.2006 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Οικονομικών 

Επιστημών
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική 
Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Μακροοικονομι−
κή».

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 υποψηφιότητάς 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, 5 Οκτωβρίου  2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 2094/31.8.2007 πράξη του Προϊστα−
μένου του 1ου Γραφείου Π.Ε Αθηνών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση της Χαραλαμπάκη Αδαμαντίας του 
Γεωργίου εκπαιδευτικού κλάδου Δασκάλων με βαθμό 
Α΄ και Μ.Κ. 1ο κατηγορίας Π.Ε. και αριθμό Μητρώου 
532950 του 10ου Δ. ΣΧ. Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου από 
31.8.2007 σύμφωνα με την 1η αίτηση 1972/13.8.2007 και 
2η αίτηση 2094/31.8.2007.

  Ο Προϊστάμενος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΤΤΑΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(3)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με τις υπ’ αριθμ. 6116/2007, 6125/2007, 6126/2007 και 
6159/2007 αποφάσεις του Δημάρχου Γέρακα, που εκδό−
θηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 
2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 8 του ν. 3051/2002 και τις διατάξεις της παρ. 
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12 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθη−
κε με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3051/2002, τους 
οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν στο 
ΦΕΚ 74/2.2.2007 τεύχος παράρτημα, κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. 1/446Μ/05 προκήρυξης (ΦΕΚ 483/3.11.2005/τεύχος 
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και των υπ’ αριθμ. 1988/6.7.2007 και 
2285/14.8.2007/1830/21.6.2007 και 1764/14.6.2007 αποφάσε−
ων του ΑΣΕΠ, διορίζονται στο Δήμο Γέρακα οι:

• ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ−ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, 
κλάδου ΔΕ29−Οδηγών (Απορριμματοφόρων−Αυτοκινή−
των), με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ, κλάδου 
ΥΕ16−Εργατών Ύδρευσης, με εισαγωγικό βαθμό Ε΄.

• ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ−
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, κλάδου ΥΕ16−Εργατών Καθαριότητας, με 
εισαγωγικό βαθμό Ε΄.

• ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κλάδου 
ΥΕ16−Εργατών Καθαριότητας, με εισαγωγικό βαθμό Ε΄. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/18891/1.10.2007).

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

F

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Mε την υπ’ αριθμ. 161/21.9.2007, απόφαση του Δημάρχου 
Ναυπάκτου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και της υπ’ 
αριθμ. 7Κ/2006 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύ−
θηκε στο Φ.Ε.Κ. 475/11.8.2006 (τεύχος Προκηρύξεων του 
Α.Σ.Ε.Π.), διορίζεται στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Ναυπάκτου η 
ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ύστερα από 
την δημοσίευση του Πίνακα Διοριστέων (Φ.Ε.Κ. 414/τ. 
Γ΄/25.6.2007), προς πλήρωση κενής Οργανικής θέσης του 
ισχύοντος Ο.Ε.Υ., η οποία συστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
ΔΟΑ/Φ.01/608/10.1.2006 και ΔΟΑ/Φ.01/13981/21.6.2006 
κοινές υπουργικές αποφάσεις Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και 
Οικονομίας και Οικονομικών, κατηγορίας Π.Ε., κλάδου 
ΠΕ − Διεκπεραίωσης Πολιτών, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, 
επειδή κατέχει τα προβλεπόμενα από την κείμενη Νο−
μοθεσία γενικά προσόντα διορισμού.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτ. Ελλάδας 19711/9.10.2007).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΖΩΗ ΒΛΑΧΟΥ 

-
   Με την υπ’ αριθμ. 36/2007 απόφαση του Δημάρχου 

Πηνείας, διορίζεται ο Στασινόπουλος Παναγιώτης του 
Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση, κλάδου και κατη−
γορίας ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Πηνείας 
με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, σύμφωνα με τον πίνακα διορι−
στέων που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 446/6.7.2007 ΦΕΚ, ο 
οποίος κατέχει όλα τα νόμιμα τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτ. Ελλάδας 13899/4.10.2007).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέας Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
F

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 44/2007 απόφαση του Δημάρ−
χου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ Νομού ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (αρίθμ. πρωτ. 
7509/24.9.2007), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−

ξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων», του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/1994), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και 
του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 414/25.6.2007 τ. Γ΄, διορίζεται σε κενή οργανική θέση 
του Δήμου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ η Γραμματούλα Τσορμπάρη του 
Λεωνίδα κατηγορίας και κλάδου Π.Ε. Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας 102435/6307/ 
8.10.2007).

  Με ετολή Γενικού Γραμματέας Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΣΟΥ
F

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 142/2007 απόφαση του Δημάρ−
χου Πάργας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 231 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 
Α΄/28.6.2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», την υπ’ αριθμ. 51/2005 
απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίων των ΟΤΑ Νομού 
Πρέβεζας και το αριθμ. 12/25.4.2005 απόσπασμα πρα−
κτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων της 
Νομαρχιακής Αυτ/σης Πρέβεζας, μετατάσσεται η υπάλ−
ληλος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου Αλεξίου− Νίκα Ευτυχία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού− 
Λογιστικού με βαθμό Γ΄, από τη Νομαρχιακή Αυτ/ση 
Πρέβεζας σε αντίστοιχη κενή προσωποπαγή θέση του 
ιδίου κλάδου του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πάργας.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας, ποσού 10.000,00 
ευρώ περίπου για το έτος 2007.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ηπείρου 842/5716/28.9.2007).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μ. ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ
F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(4)

      ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. Δ. Διοικ. 2277/8.10.2007 απόφαση 
του Νομάρχη Λευκάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ/τος 30/1996 και των 
άρθρων 147, 148, και 156 παρ. 1 του ν. 3528/2007 δια−
πιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης της Κτενά−Κόγκα Σεβαστής του Νικολάου μονίμου 
υπαλλήλου της Ν.Α. Λευκάδας, κλάδου ΔΕ Διοικητικού−
Λογιστικού με Α΄ βαθμό, από 1.10.2007 ημερομηνία κατά 
την οποία εμμένει στην από 14.9.2007 αρχική αίτηση 
παραίτησης από την Υπηρεσία.

  Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

F

      ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 6222/3.10.2007 απόφαση του Νομάρχη 
Φωκίδας που συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 156, 147 
και 148 του ν. 3528/2007 λύεται λόγω παραίτησης από 
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2.10.2007 η υπαλληλική σχέση του Σκορδά Ιωάννη του 
Παναγιώτη τακτικού υπαλλήλου της Ν.Α Φωκίδας της 
κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με βαθμό Α΄.

  Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)

    ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Με την υπ’ αριθμ. 4595/23.4.2007 Πρυτανική πράξη που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις μονιμοποι−
είται ο Λάμπρος Καϊκτσής του Αθανασίου, μέλος του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα «Ναυτική Μηχανολο−
γία» της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στην επιστημονική περιοχή «Ναυ−
τικής Μηχανολογίας», με ιδιαίτερη επιστημονική δρα−
στηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική 
Πολυδιάστατη Θερμο−ρευστομηχανική και Καύση, με 
Εφαρμογές στη Ναυτική Μηχανολογία», στη θέση που 
κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 20073867/29.6.2007 απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, μονιμοποιείται 
ο με θητεία Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διδα−
κτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Συμεών Ρετάλης, στη θέση την οποία 
κατέχει, επειδή έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

  O Πρύτανης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

F

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 1461/1.10.2007 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις (αρθρ. 56 παρ. 1 του Συντάγματος 
και του αρθρ. 30 του π.δ. 96/2007 − ΦΕΚ 116 τ. Α΄) και 
έχοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του 
νόμου 3231/2004−ΦΕΚ 45 τ. Α΄, διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαια επάνοδος στην υπηρεσία της υπαλλήλου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου Γουρνέλου Ελένης, κατηγορίας 
ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄ και 
μισθολογικό κλιμάκιο 7ο, από 25.9.2007 ημέρα υποβολής 
αίτησης επανόδου στην υπηρεσία λόγω μη εκλογής της 
στις βουλευτικές εκλογές της 16.9.2007.

  Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. 4466/2.5.2007 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμοποιείται η 
Νάκου Ειρήνη του Χρήστου σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας 
του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Μουσειακή Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικά Προγράμ−
ματα», του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ−
παίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία 
κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 4471/2.5.2007 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμοποιείται ο Τριαντα−
φυλλίδης Γεώργιος του Παναγιώτη σε θέση Δ.Ε.Π. της 
βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντι−
κείμενο «Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση με έμ−
φαση στον αστικό σχεδιασμό και την ανάπλαση του δο−
μημένου περιβάλλοντος», του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία 
κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 7053/20.6.2007 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμοποιείται η Πα−
ναγιωτάκη Παναγιώτα του Δημητρίου, σε θέση Δ.Ε.Π. 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Υδατοκαλλιέργειες», του Τμήματος Γεω−
πονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία κατέχει, επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 4525/3.5.2007 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμοποιείται η Μεντέ Ελέ−
νη του Κωνσταντίνου σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Φυ−
σιολογία Θρέψης Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών», του 
Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περι−
βάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία 
κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα 

   Με την υπ’ αριθμ. 4474/2.5.2007 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμοποιείται η Γείτονα 
Μαρία του Αριστομένη σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικο−
νομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών», του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
την οποία κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 4469/2.5.2007 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμοποιείται ο 
Τσιόκανος Αθανάσιος του Λάμπρου σε θέση Δ.Ε.Π. της 
βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντι−
κείμενο «Βιοκινητική», του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
την οποία κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ 

F

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 6028/8.10.2007 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση 
της Ιωάννας Εφκεντζή − Μπάτζιου, υπαλλήλου του Πα−
νεπιστημίου, του κλάδου Διοικητικού−Οικονομικού ΓΙΕ 
κατηγορίας με Α΄ βαθμό και 1ο μισθολογικό κλιμάκιο 
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από τις 2.10.2007 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησής της). Στην ανωτέρω υπάλληλο εκ−
φράζεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για την υπερτρι−
ακονταπενταετή ευδόκιμη παραμονή της σ’ αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. 6023/8.10.2007 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, γίνεται αυτοδικαί−
ως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική 
σχέση του Λάζαρου−Φανουρίου Δαγδιλέλη του Εμμα−
νουήλ, υπαλλήλου του Πανεπιστημίου του κλάδου Μη−
χανικών ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό (Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης 
Έργων) και 2ο μισθολογικό κλιμάκιο από τις 2.10.2007 
(ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί−
τησής του).

    Με την υπ’ αριθμ. 6331/9.10.2007 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδε−
κτή η παραίτηση του Ιωάννη Βλάχου του Κωνσταντί−
νου από τη θέση της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή 
με μονιμότητα, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων, της Γεωπονικής Σχολής, του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 6005/8.10.2007 πράξη του Πρύτανη 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, γίνεται αυτοδι−
καίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλλη−
λική σχέση της Κακούλα−Παπαδοπούλου Καλλιόπης, 
υπαλλήλου του Πανεπιστημίου του κλάδου Διοικητι−
κού−Οικονομικού ΠΕ Κατηγορίας, με Α΄ βαθμό και 2ο 
μισθολογικό κλιμάκιο, από τις 2.10.2007 (ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της). 
Στην ανωτέρω υπάλληλο εκφράζεται η ευαρέσκεια 
της υπηρεσίας για την υπερτριαντακονταετή ευδόκιμη 
παραμονή της σ’ αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. 6396/8.10.2007 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή 
η παραίτηση του Σταμάτιου Βασιλειάδη του Βασιλείου 
από τη θέση του μόνιμου βοηθού του Τομέα Αρχιτεκτο−
νικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής. Στov ανωτέρω υπάλληλο εκφράζεται η ευαρέ−
σκεια της υπηρεσίας για την υπερτριακονταετή ευδό−
κιμη παραμονή του στην Υπηρεσία.

Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ – ΚΟΣΜΙΔΟΥ  
F

      ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Με την υπ’ αριθμ. Δ.Δ1.1/2803/Α−Φ/3.7.2007 απόφαση 
του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμοποιείται η 
Ευδοκία Ολυμπίτου του Φιλίππου στη θέση Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της βαθμίδας του Επί−
κουρου Καθηγητή, που κατέχει, στο Τμήμα Ιστορίας του 

Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Εθνο−
λογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ 

F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 5126/18.7.2007 Πρυτανική πράξη, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμο−
ποιείται ο Σπυρίδων Γιαρμενίτης του Δημητρίου στη βαθ−
μίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Ακτινολογίας, 
με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική» του Τμήμα−
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι−
στημίου Κρήτης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 4570/2.7.2007 Πρυτανική πράξη, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμο−
ποιείται ο Γεώργιος Κοχιαδάκης του Εμμανουήλ στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Παθολο−
γίας, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία» του Τμήμα−
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι−
στημίου Κρήτης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

      Με την υπ’ αριθμ. 4568/2.7.2007 Πρυτανική πράξη, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμο−
ποιείται ο Ευγένιος Δαφνής του Κωνσταντίνου στη βαθ−
μίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Παθολογίας, 
με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

        Με την υπ’ αριθμ. 4399/12.7.2007 πρυτανική πράξη, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμο−
ποιείται ο Νικόλαος Παπαδάκης του Ευσταθίου στη βαθ−
μίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανε−
πιστημίου Κρήτης και στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαι−
δευτική Πολιτική» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 5328/18.7.2007 Πρυτανική πράξη, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμο−
ποιείται η Αλεξάνδρα Καλογεράκη του Μιχαήλ στη βαθμί−
δα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Μορφολογίας, 
με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρολογία» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

F 

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 4309/29.5.2007 πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελο−
ποννήσου και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
μονιμοποιείται η Επίκουρη Καθηγήτρια Δέσποινα Κα−
ρακατσάνη του Σταύρου σε θέση Διδακτικού Ερευνη−
τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανε−
πιστημίου Πελοποννήσου, και στο γνωστικό αντικείμενο 
«Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Εξέλιξη Εκπαιδευτικών Θε−
σμών και Θεωριών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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     ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. Α΄ απόφασιν της υπ’ αριθμ. 
273/1.10.2007 πράξεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζεται 
ο Ιεροδιάκονος Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου εις 
τον κλάδον Τ.Ε. και Μ.Κ. 18, ως πτυχιούχος της Ανωτέρας 
’Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών.

  Ο Μητροπολίτης
† Ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας ΚΟΣΜΑΣ 

F

     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ.Φ116/14/90688/26.9.2007 από−
φαση του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέ−
ρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται αποδεκτή 
η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους της 
Κακλαμάνου Σοφίας του Δημητρίου, υπαλλήλου με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου 
ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων − Βεβαιωτών από 15.9.2007 
λύση της υπαλληλικής της σχέσης με τον ΟΑΕΕ.

Η αποδοχή γίνεται δεκτή με την επιφύλαξη παντός 
νομίμου δικαιώματος του Οργανισμού για κάθε ζημία 
ή οφειλή που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του, κατά 
το χρόνο ισχύος της σύμβασής της.

  Ο Διοικητής
ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΣ
F

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

  Με την υπ’ αριθμ. 41/8.10.2007 πράξη Διοικητή του Γε−
νικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» που 
εκδόθηκε με τις κείμενες διατάξεις και ύστερα από τη 
γνωμοδότηση του υπ’ αριθμ. 1/10.8.2007 πρακτικού του 
Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Ν. Σάμου 
(θέμα 9°) και την έγκριση του υπ’ αριθμ. 13/20.8.2007 

πρακτικού Δ.Σ. (θέμα 7°) εγκρίνεται η μετάταξη της μό−
νιμης υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του 
Αντωνίου από τη θέση κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής σε κενή 
οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού με το 
Β΄ βαθμό που κατέχει.−

  Ο Διοικητής
ΗΛΙΑΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ

F

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Με την υπ’ αριθμ. 313/8.10.2007 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο − 
Πανάνειο» της 7ης Δ.Υ.Πε. Κρήτης που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τσέα Βασιλικής του 
Ιωάννου μόνιμης υπαλλήλου κλάδου TE Νοσηλευτριών 
με βαθμό Β΄ και 12° Μ.Κ. από 4.10.2007, ημερομηνία διο−
ρισμού της ως δασκάλας στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Νομού Ηρακλείου.

  Ο Διοικητής
ΜΑΝΟΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ

F

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Με την υπ’ αριθμ. 41η/29.9.2007 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΣ» διαπιστώνεται, κατά την 28.9.2007, η αυτο−
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία, 
λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης του 
Μπακιρτζόγλου Αθανασίου του Παναγιώτη, υπαλλήλου 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού, με βαθμό Α΄ και 
αποδοχές 1ου Μ.Κ.

  Ο Διοικητής
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ  
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