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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(1)
  Αριθμ. Φ.121.1/3/46242/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήμα−

τος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημά−
των, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

άρθρου 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν. 2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ−
θρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994), των άρθρων 4 και 10 του 
ν. 2552/1997 και του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.

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 υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/86129(14)/29.8.2006 Υπουργική 
Απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ 
ακαδημαϊκού έτους 2006−2007.

4. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων (συν. 32/14.12.2006) και της Συγκλήτου
(συν. 7/28.2.2007) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

5. Το υπ’ αριθμ. 2280/30.4.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη−

μάτων.
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματική Ανάλυση με έμφαση 
στις εφαρμογές».

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−
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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. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι 26 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
      Αριθμ. Φ.121.1/27/48942/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών »

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

άρθρου 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του
ν. 2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ−
θρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994) και των άρθρων 4 και 10 
του ν. 2552/1997.

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 υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/86129(9)/29.8.2006 Υπουργική 
Απόφαση περί προγραμματισμού θέσεων μελών ΔΕΠ 
ακαδημαϊκού έτους 2006−2007.

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα−
τος Φαρμακευτικής (συν. 283/17.10.2006) του Πανεπι−
στημίου Πατρών.

5. Το υπ’ αριθμ. 3782/2.4.2007 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Φαρμακευτικής
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο: «Οικονομικά και Μάρκετινγκ Φαρμακευτικών 
Προϊόντων».

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 υποψήφι−
οι 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 δικαι−
ολογητικά 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. Φο−
ρέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι 26 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. 86734/Β2/26.10.2007 απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδέιας και Θρησκευμάτων που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετατάσ−
σεται η Λευκοθέα Βίγλη − Παπαδάκη, υπάλληλος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας 
Διοικητικού−Οικονομικού, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή−
μιο Θεσσαλονίκης, σε αντίστοιχη συνιστώμενη προσω−
ρινή θέση με την ίδια σχέση εργασίας και πέραν των 
οργανικών θέσεων, κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικη−
τικού−Οικονομικού.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων 19664/1.11.2007). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 Με την υπ’ αριθμ. 3289/31.10.2007 πράξη του Διευθυ−
ντή της Β΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας, ύστερα από εντολή Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία του Σκαν−
δάλη Γεώργιου, καθηγητή κλάδου ΠΕ03 με βαθμό Α και 
M.K. 03 επειδή την 31.8.2007, υπέβαλε αίτηση παραίτησης 
από την Υπηρεσία και στις 31.10.2007 παρήλθε άπρακτη 
προθεσμία δύο (02) μηνών από την υποβολή της πρώτης 
αίτησης παραίτησης. 

   Με την υπ’ αριθμ. 3552/31.10.2007 πράξη του Διευθυ−
ντή της Β΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας, ύστερα από εντολή Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία 
του Τζέτη Πέτρου, καθηγητή κλάδου ΤΕ01.02 με βαθμό 
Α΄ και M.K. 01 επειδή την 31.8.2007, υπέβαλε αίτηση πα−
ραίτησης από την Υπηρεσία και στις 31.10.2007 παρήλ−
θε άπρακτη προθεσμία δύο (02) μηνών από την υποβο−
λή της πρώτης αίτησης παραίτησης. 

 Ο Διευθυντής
ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 

-
     Με την υπ’ αριθμ. 5749/1.11.2007 πράξη του Προϊσταμέ−

νου του 1ου Γραφείου ΔΕ. Αιτωλ/νίας που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο της Σγουροβασιλάκη 
Χριστίνας, καθηγήτριας κλ. ΠΕ2 με βαθμό Α και Μ.Κ. 03 
του 5ου Γ/σίου Αγρινίου από 31.10.2007.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων α΄ 31.8.2007. 

     Με την υπ’ αριθμ. 5755/1.11.2007 διαπιστωτική πράξη 
του Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου ΔΕ. Αιτωλ/νίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο του Μα−
κρή Νικολάου του Χρήστου, καθηγητή κλ. ΠΕ2 με βαθμό 
Α και Μ.Κ. 02 του ΓΕΛ Παναιτωλίου από 31.10.2007.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων α΄ 31.8.2007. 

     Με την υπ’ αριθμ. 5753/1.11.2007 πράξη του Προϊσταμέ−
νου του 1ου Γραφείου Δ.Ε. Αιτωλ/νίας που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο της Χρυσούλη Θεο−
δώρας του Γεωργίου καθηγητής, κλ., ΠΕ2, με βαθμό Α 
και Μ.Κ.01 του 3ου Γ/σίου Αγρινίου από 31.10.2007

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31.8.2007. 

 Ο Προϊστάμενος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΧΟΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. 16/1.11.2007 πράξη του Προϊσταμένου 

του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το δημόσιο, του 
Πολύζου Νικολάου του Αθανασίου, τ. καθηγητή κλά−
δου ΠΕ−03 Μαθηματικών, του 4ου Γυμνασίου Βόλου, με 
βαθμό Α΄ και Μ.Κ−04, από 1.11.2007, μετά την παρέλευση 
άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης παραίτησής του στην υπηρεσία 
μας (ημερομηνία υποβολής της αίτησης 31.8.2007). 

     Με την υπ’ αριθμ. 17/1.11.2007 πράξη του Προϊσταμένου 
του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας λύεται 

αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το δημόσιο, της Σι−
ακαβέλλα Παναγιώτας του Ιωάννη, τ. καθηγήτριας κλά−
δου ΠΕ−02 Φιλολόγων, του Γενικού Λυκείου Αγριάς, με 
βαθμό Α΄ και Μ.Κ− 02, από 1.11.2007, μετά την παρέλευση 
άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης παραίτησής της στην υπηρεσία 
μας (ημερομηνία υποβολής της αίτησης 31.8.2007). 

   Με την υπ’ αριθμ. 18/1.11.2007 πράξη του Προϊσταμένου 
του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το δημόσιο, της Μου−
ρογιάννη Αντωνίας του Ιωάννη, τ. καθηγήτριας κλάδου ΠΕ−
02 Φιλολόγων, του 4ου Γενικού Λυκείου Βόλου, με βαθμό 
Α΄ και Μ.Κ−03, από 1.11.2007, μετά την παρέλευση άπρακτης 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης παραίτησής της στην υπηρεσία μας. (ημερομη−
νία υποβολής της αίτησης 31.8.2007). 

   Με την υπ’ αριθμ. 23/1.11.2007 πράξη του Προϊσταμέ−
νου του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο, 
του Βαλωμένου Κων/νου του Βασιλείου, τ. καθηγητή 
κλάδου ΠΕ−03 Μαθηματικών, Δ/ντή του 1ου Γ/σίου Βό−
λου με οργανική θέση στο 2° Γ/σιο Βόλου, με βαθμό Α΄ 
και Μ.Κ−01, από 1.11.2007, μετά την παρέλευση άπρακτης 
προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την υποβολή της σχετι−
κής αίτησης παραίτησής του στην υπηρεσία μας (ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης 31.8.2007).

Ο ανωτέρω διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης 
που κατείχε. 

   Με την υπ’ αριθμ. 22/1.11.2007 πράξη του Προϊσταμέ−
νου του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο, 
του Μαστρογιάννη Παντελή του Στεφάνου, τ. καθηγητή 
κλάδου ΠΕ−02 Φιλολόγων, Δ/ντή του Γ/σίου Κάτω Λε−
χωνίων με οργανική θέση στο Γενικό Λύκειο Αγριάς, με 
βαθμό Α΄ και Μ.Κ− 02, από 1.11.2007, μετά την παρέλευση 
άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης παραίτησής του στην υπηρεσία 
μας (ημερομηνία υποβολής της αίτησης 31.8.2007).

Ο ανωτέρω διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης 
που κατείχε. 

   Με την υπ’ αριθμ. 20/1.11.2007 πράξη του Προϊσταμέ−
νου του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το δημόσιο, 
του Παπαδημητρίου Θωμά του Δημητρίου, τ. καθηγη−
τή κλάδου ΠΕ−03 Μαθηματικών, του Γ/σίου Αγριάς, με 
βαθμό Α΄ και Μ.Κ− 02, από 1.11.2007, μετά την παρέλευση 
άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης παραίτησής του στην υπηρεσία 
μας (ημερομηνία υποβολής της αίτησης 31.8.2007). 

     Με την υπ’ αριθμ. 21/1.11.2007 πράξη του Προϊσταμέ−
νου του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο, 
του Παπανικολάου Δημητρίου του Βασιλείου, τ. καθη−
γητή κλάδου ΠΕ−02 Φιλολόγων, Δ/ντή του Γ/σίου Βελε−
στίνου με οργανική θέση στο ίδιο σχολείο, με βαθμό Α΄ 
και Μ.Κ− 03, από 1.11.2007, μετά την παρέλευση άπρα−
κτης προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης παραίτησής του στην υπηρεσία μας 
(ημερομηνία υποβολής της αίτησης 31.8.2007).

Ο ανωτέρω διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης 
που κατείχε. 
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   Με την υπ’ αριθμ. 19η/1.11.2007 πράξη του Προϊστα−
μένου του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνη−
σίας λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το 
δημόσιο, του Σέγκλια Αναστασίου του Ζήση, τ. καθη−
γητή κλάδου ΠΕ−02 Φιλολόγων, του 8ου Γ/σίου Βό−
λου, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ− 02, από 1.11.2007, μετά την 
παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από 
την υποβολή της σχετικής αίτησης παραίτησής του 
στην υπηρεσία μας (ημερομηνία υποβολής της αίτη−
σης 31.8.2007). 

 Ο Προϊστάμενος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΟΥΤΗΣ 

-
     Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/3308/1.11.2007 13η πράξη του 

Γραφείου Ε.Ε. Ν. Μαγνησίας απολύεται από την υπη−
ρεσία ο ΒΕΡΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κλάδου 
ΠΕ 17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ της ΑΣΕΤΕΜ − ΣΕΛΕΤΕ, του 
1ου ΕΠΑ.Λ. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 
02, από 31.10.2007, μετά το πέρασμα δύο (2) μηνών 
από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης 
(31.8.2007). 

 Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΜΙΧΟΛΙΤΣΗΣ 

-
     Με την υπ’ αριθμ ΦΠΜ/7419/2.11.2007 απόφαση του Δι−

ευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία του Μπούρτζου Γεωργίου 
του Κων/νου εκπ/κού κλάδου ΠΕ 02 του 1ου Γεν. Λυκείου 
Τρίπολης με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 (A.M. 120270) και λύεται 
αυτοδικαίως η υπαλληλική του σχέση από 30.10.2007 
ημερομηνία συμπλήρωσης δύο (02) μηνών από 31.8.2007 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησής του. 

     Με την υπ’ αριθμ ΦΠΜ/7417/2.11.2007 απόφαση του Δι−
ευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γίνεται αποδεκτή 
η παραίτηση από την υπηρεσία της Γιόρμα−Δάγκαρη 
Χρυσούλας του Σαράντου εκπ/κού κλάδου ΠΕ 15 του 
Γυμνασίου Άστρους με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 (A.M. 143903) 
και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική της σχέση από 
30.10.2007 ημερομηνία συμπλήρωσης δύο (02) μηνών 
από 31.8.2007 ημερομηνία υποβολής της αίτησης πα−
ραίτησής της. 

   Με την υπ’ αριθμ ΦΠΜ/7425/2.11.2007 απόφαση του Δι−
ευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία της Μπιζούμη Αντωνίας 
του Αναστασίου εκπ/κού κλάδου ΠΕ 05 του Πειραματι−
κού Γυμνασίου Τριπόλεως με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2 (A.M. 
119670) και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική της σχέ−
ση από 30.10.2007 ημερομηνία συμπλήρωσης δύο (02) 
μηνών από 31.8.2007 ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
παραίτησής της. 

   Με την υπ’ αριθμ ΦΠΜ/7431/2.11.2007 απόφαση του Δι−
ευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γίνεται αποδεκτή 
η παραίτηση από την υπηρεσία της Δήμου−Καπογιάν−
νη Ελένης του Δημοσθένη εκπ/κού κλάδου ΠΕ 02 του 
2ου Γυμνασίου Τριπόλεως με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1 (A.M. 

118098) και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική της σχέ−
ση από 30.10.2007 ημερομηνία συμπλήρωσης δύο (02) 
μηνών από 31.8.2007 ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
παραίτησής της. 

 Ο Διευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 

-
     Με την υπ’ αριθμ. 928/1.11.2007 απόφαση της Προϊ−

σταμένης του Γραφείου Ε.Ε Μεσσηνίας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Σβερκού−
νου Παναγιώτας του Ιωάννη (A.M. 133467), εκπαιδευτι−
κού Κλ. ΠΕ 02, Φιλόλογος, του 4ου TEE Καλαμάτας με 
βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 4, από 31.10.2007 λόγω παρέλευσης 
διμήνου από την αίτηση της, στις 31.8.2007, που δεν 
έγινε αποδεκτή. 

   Με την υπ’ αριθμ. 919/1.11.2007 απόφαση της Προϊστα−
μένης του Γραφείου Ε.Ε Μεσσηνίας που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Χαρούλη 
Βασιλείου του Αντωνίου (A.M. 164915), εκπαιδευτικού 
Κλ. ΠΕ 12.01, Πολιτικού Μηχανικού, του 1ου TEE Καλα−
μάτας με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 5, από 31.10.2007 λόγω πα−
ρέλευσης διμήνου από την αίτηση του, στις 31.8.2007, 
που δεν έγινε αποδεκτή. 

 Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΟΥ 

-
     Με την υπ’ αριθμ. 2990/29.10.2007 πράξη του Διευθυ−

ντή της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση του Μποτσέτου Θεοδώρου του Κων/νου κλάδου 
δασκάλων με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.2 από 29.10.2007, λόγω 
παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από 
την υποβολή της 1ης αίτησης παραίτησης. (Ημερομηνία 
κατάθεσης πρώτης αίτησης 30.8.2007).

    Με την υπ’ αριθμ. 3004/29.10.2007 πράξη του Διευθυ−
ντή της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση του Ζάβαλη Ιωάννη του Γεωργίου, κλάδου δα−
σκάλων με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.3 από 29.10.2007, λόγω πα−
ρέλευσης άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την 
υποβολή της 1ης αίτησης παραίτησης. (Ημερομηνία κα−
τάθεσης πρώτης αίτησης 30.8.2007).

        Με την υπ’ αριθμ. 3027/30.10.2007 πράξη του Διευθυ−
ντή της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση της Δημουλίτσα Κατίνας του Παναγιώτη, κλάδου 
νηπ/γών με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.1 από 30.10.2007, λόγω πα−
ρέλευσης άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την 
υποβολή της 1ης αίτησης παραίτησης. (Ημερομηνία κα−
τάθεσης πρώτης αίτησης 31.8.2007).

      Με την υπ’ αριθμ. 3017/30.10.2007 πράξη του Διευθυ−
ντή της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι−
κή σχέση της Ζηρούνη Αικατερίνης του Ιωάννη, κλάδου 
δασκάλων, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.2 από 30.10.2007, λόγω 
παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από 
την υποβολή της 1ης αίτησης παραίτησης. (Ημερομη−
νία κατάθεσης πρώτης αίτησης 31.8.2007). 
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   Με την υπ’ αριθμ. 3013/30.10.2007 πράξη του Διευθυ−
ντή της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση του Στύλου Κων/νου του Αλεξάνδρου, κλάδου 
δασκάλων, Δ/ντή Δημ. Σχολείου, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.2 
από 30.10.2007, λόγω παρέλευσης άπρακτης προθε−
σμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της 1ης αίτησης 
παραίτησης. (Ημερομηνία κατάθεσης πρώτης αίτησης 
31.8.2007). 

   Με την υπ’ αριθμ. 3010/30.10.2007 πράξη του Διευθυ−
ντή της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση του Τζίμα Νικολάου του Θωμά, κλάδου δασκά−
λων−αναπληρωτή Δ/ντή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πρέβεζας, με βαθμό 
Α΄ και Μ.Κ.1 από 30.10.2007, λόγω παρέλευσης άπρα−
κτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της 
1ης αίτησης παραίτησης. (Ημερομηνία κατάθεσης πρώ−
της αίτησης 31.8.2007).

    Με την υπ’ αριθμ. 3007/30.10.2007 πράξη του Διευθυ−
ντή της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι−
κή σχέση του Κιτσαντώνη Χρυσόστομου του Αλεξίου, 
κλάδου δασκάλων με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.2 από 30.10.2007, 
λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από την υποβολή της 1ης αίτησης παραίτησης. (Ημερο−
μηνία κατάθεσης πρώτης αίτησης 31.8.2007). 

   Με την υπ’ αριθμ. 2990/29.10.2007 πράξη του Διευθυ−
ντή της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι−
κή σχέση του Σπυρέλη Παναγιώτη του Θωμά, κλάδου 
δασκάλων με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.2 από 29.10.2007, λόγω 
παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από 
την υποβολή της 1ης αίτησης παραίτησης. (Ημερομηνία 
κατάθεσης πρώτης αίτησης 30.8.2007). 

 Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ 

-     Με την υπ’ αριθμ. 38/1.11.2007 πράξη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία μας των παρακάτω εκπαιδευτικών που 
κατέθεσαν πρώτη αίτηση παραίτησης στις 31.8.2007 και δεύτερη αίτηση παραίτησης στις 31.10.2007 αποφασί−
ζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση από την υπηρεσία τους από 1.11.2007 των παρακάτω εκπαιδευτικών:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος/
Κατηγορία

Βαθμός/
ΜΚ

Αριθμός
Μητρώου ΦΕΚ Διορισμού Έτος

Γέννησης

1 Ανδριανοπούλου Γεωργία Φίλιππος ΠΕ70 Α΄ ΜΚ 4 544185 271/18.09.1980 1957

2 Δροσάκης Απόστολος Χρήστος ΠΕ70 Α΄ ΜΚ 1 535111 397/20.09.1975 1949

3 Εμμανουηλίδου Σταυρούλα Σάββας ΠΕ60 Α΄ ΜΚ 1 534027 111/20.03.1974 1952

4 Τσιτσιώνης Γεώργιος Βασίλειος ΠΕ70 Α΄ ΜΚ2 539195 275/06.09.1977 1952

  Ο Διευθυντής

ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

-
      Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/1815/1.11.2007 απόφαση του 

Προϊσταμένου του 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, με 
έδρα την Ηράκλεια, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια από 31.10.2007 
η υπαλληλική σχέση του Τζιντζή Θωμά του Γεωργίου, 
κλάδου Π.Ε.70 Δασκάλων (A.M. 535 143) με βαθμό Α΄ και 
Μ.Κ. 1° και κατόπιν παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας 
δύο (2) μηνών από την 31.8.2007 ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης παραίτησής του. 

   Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/1811/1.11.2007 απόφαση του Προ−
ϊσταμένου του 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, με έδρα 
την Ηράκλεια, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια από 31.10.2007 η υπαλ−
ληλική σχέση του Καρπάτση Δημητρίου του Γεωργίου, 
κλάδου Π.Ε.70 Δασκάλων (A.M. 537 518) με βαθμό Α΄ και 
Μ.Κ. 2° και κατόπιν παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας 
δύο (2) μηνών από την 31.8.2007 ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης παραίτησής του. 

   Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/1818/1.11.2007 απόφαση του 
Προϊσταμένου του 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, με 
έδρα την Ηράκλεια, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια από 31.10.2007 
η υπαλληλική σχέση του Παπαδόπουλου Αναστασίου 
του Σάββα, κλάδου Π.Ε.70 Δασκάλων (A.M. 537 496) με 

βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2° και κατόπιν παρέλευσης άπρακτης 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την 31.8.2007 ημερομη−
νία κατάθεσης της αίτησης παραίτησής του. 

   Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/1812/1.11.2007 απόφαση του 
Προϊσταμένου του 5ου Γραφείου ΠΕ. Ν. Σερρών, με έδρα 
την Ηράκλεια, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια από 31.10.2007 η υπαλ−
ληλική σχέση του Γιαραμαζίδη Βασιλείου του Πασχάλη, 
κλάδου Π.Ε.70 Δασκάλων (A.M. 535 747) με βαθμό Α΄ και 
Μ.Κ. 1° και κατόπιν παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας 
δύο (2) μηνών από την 31.8.2007 ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης παραίτησής του. 

     Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/1814/1.11.2007 απόφαση του 
Προϊσταμένου του 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, με έδρα 
την Ηράκλεια, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια από 31.10.2007 η υπαλ−
ληλική σχέση της Χριστοφή Δέσποινας του Χρήστου, 
κλάδου Π.Ε.70 Δασκάλων (A.M. 537 531) με βαθμό Α΄ και 
Μ.Κ. 2° και κατόπιν παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας 
δύο (2) μηνών από την 31.8.2007 ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης παραίτησής της. 

   Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/1820/1.11.2007 απόφαση του 
Προϊσταμένου του 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, με έδρα 
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την Ηράκλεια, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια από 31.10.2007 η υπαλ−
ληλική σχέση της Αλβανού Νικολέττας του Γεωργίου, 
κλάδου Π.Ε.70 Δασκάλων (A.M. 539 981) με βαθμό Α΄ και 
Μ.Κ. 3° και κατόπιν παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας 
δύο (2) μηνών από την 31.8.2007 ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης παραίτησής της. 

 Ο Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(2)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

     Με την υπ’ αριθμ. 13698/2007 απόφαση του Δημάρχου 
Ζωγράφου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του π.δ. 96/2007 σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις των άρθρων 152 και 160 του ν. 3584/2007 γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση επανόδου της υπαλλήλου ΣΤΑΜΕ−
ΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Μάρκου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού 
με βαθμό Α΄, από 27.9.2007, λόγω μη εκλογής της στις 
Βουλευτικές εκλογές.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 37778/2007). 

   Με την υπ’ αριθμ. 1904/19.10.2007 απόφαση του Δημάρ−
χου Βύρωνα, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 217, 76 και 77 του ν. 3584/2007, καθώς και 
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΓΚΟΥΡΛΙ−
ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ταξιάρχη από τον κλάδο ΥΕ 16 Ερ−
γατών οδοποιίας με βαθμό Γ΄ σε κενή οργανική θέση 
του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών με βαθμό Β΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 38324/31.10.2007). 

   Με την υπ’ αριθμ. 12674/17.10.2007 απόφαση του Δη−
μάρχου Καισαριανής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του υπ’ αρθμ. 152 του ν. 3584/2007 λύεται αυτοδι−
καίως από 16.10.2007 η υπαλληλική σχέση του ΣΑΛΑΜΗ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του Δημητρίου κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών 
με βαθμό Β΄, με το Δήμο Καισαριανής, προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 38647/31.10.2007)

      Με την υπ’ αριθμ. 158108/12.10.2007 απόφαση του Δη−
μάρχου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007 λύεται αυτοδί−
καια από 18.9.2007 η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
του Δήμου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, κλά−
δου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Β΄, προκειμένου να συ−
νταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ.Αττικής 38176/31.10.2007)

      Με την υπ’ αριθμ. 158029/12.10.2007 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 του ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια από 
3.9.2007 η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου 
ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ 15 Εργοδη−
γών με βαθμό Α΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 38221/31.10.2007)

      Με την υπ’ αριθμ. 48672/19.10.2007 απόφαση του Δη−
μάρχου Ν. Σμύρνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 156,157 και 160 του ν. 3584/2007 και 

το υπ’ αριθμ. 348/2007 πρακτικό του Α΄ Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, λύεται η σχέση εργασίας της υπαλλήλου 
του Δήμου ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ συζ. Αντωνίου, 
Κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Β΄, λόγω σωματι−
κής ανικανότητας.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 38294/31.10.2007)

      Με την υπ’ αριθμ. 158052/12.10.2007 απόφαση του Δη−
μάρχου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του ν. 3584/2007 διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
(από 3.9.2007) της ΚΟΝΟΦΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Γε−
ωργίου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας με βαθ−
μό Ε΄, με το Δήμο Αθηναίων λόγω διορισμού της στο 
Δήμο Περιστερίου.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 38177/31.10.2007)

      Με την υπ’ αριθμ. 363/10.10.2007 απόφαση του Δημάρ−
χου Δάφνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 132 του ν. 1188/1981 και με τη σύμφωνη γνω−
μοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με−
τατάσσεται η υπάλληλος ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του 
Αποστόλου κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας με 
βαθμό Ε΄ από τον ΕΣΔΚΝΑ στο Δήμο Δάφνης σε κενή 
οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 38130/31.10.2007)

      Με την υπ’ αριθμ. 3919/16.10.2007 απόφαση της Προ−
έδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
152 του ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια από 1.10.2007 η 
υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Ιδρύματος ΜΙΧΕ−
ΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων με βαθμό 
Β΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 37802/31.10.2007)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ

F
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 580/2007 απόφαση του Δημάρχου 
Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε νόμιμα, μετα−
τάσσεται η υπάλληλος του ιδίου Δήμου, Ισίδου Μαρία 
του Κυριάκου, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότη−
τας με βαθμό Ε’, στην ανώτερη κατηγορία TE και σε 
κενή οργανική θέση του κλάδου TE Διοικητικού−Λογι−
στικοό με βαθμό Δ».

(Αριθμ. απόφασ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 
33374/30.10.2007).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

F

NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(3)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

      Στη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
130/τ. Ν.Π.Δ.Δ/11.5.2006, σελ 1018 στήλη Β, διορθώνονται 
τα εσφαλμένα:
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Α) Στον πρώτο στίχο το εσφαλμένο:  «Στην υπ’ αριθμ 
13604/30.3.2005 απόφαση»

στο ορθό: « Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. 13604/2.12.2005 
απόφασης».

Β) Στον τρίτο στίχο το εσφαλμένο: «ΦΕΚ 92/τ. 
Ν.Π.Δ.Δ/4.4.2005»

στο ορθό «ΦΕΚ 92/τ. Ν.Π.Δ.Δ/4.4.2006». 

(Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής)  

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(4)

ΤΕΧΝΟΛΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

     Με την υπ’ αριθμ. 6151/11.10.2007 απόφαση του Προέ−
δρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική 
σχέση του Μαύρου Νικολάου του Γεωργίου, μέλους του 
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του τμήματος Μηχανο−
λογίας του Ιδρύματός μας, από 28.9.2007, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. 

 Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

F

         ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

  Με την υπ’ αριθμ. 560/23.10.2007 Πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, γίνεται απο−
δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία, του ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ 
ΠΕΤΡΟΥ, μονίμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου 
ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄ και 6° Μισθολογικό Κλιμάκιο, 
από 16.10.2007 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης) 
λόγω συνταξιοδότησης.

  Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

  Με την υπ’ αριθ. 868Δ.Σ./1.11.2007 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης της Μαρασλή − Καβούνη Αναστασίας του Χρήστου 
μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, 
με Α΄ βαθμό και 4° Μ.Κ., από 29.10.2007 ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους 
συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
148 παρ. 5 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ.Α΄).

  Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ

F

      ΓΕΝΙΚO ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ ΚEΝΤΡΟ ΥΓEIΑΣ ΚΩ

  Με την υπ’ αριθμ. 161/22.10.2007 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ.Κω, λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση λόγω συνταξιοδότησης της Παπα−
σεβεστού Καλλιόπης του Ιωάννη μόνιμης υπαλλήλου 
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών του Γενικού Νοσοκομείου 
Κ.Υ.Κω με Βαθμό Α΄ και 7° Μ.Κ από 28.10.2007 ημερομη−
νία υποβολής της δεύτερης παραίτησης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 3528/2007 .

  Ο Διοικητής
Δ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 110/29.10.2007 πράξη της Διοικητού 
του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς λύεται η υπαλληλική 
σχέση του Αραμπάνου Εμμανουήλ του Χαραλάμπους του 
κλάδου ΔΕ Τεχνικών Ψυκτικών το Γενικό Νοσοκομείο Λι−
βαδειάς λόγω απόλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3528/2007 άρθρο 153 και ύστερα από την με υπ’ αριθμ. 
12/9.10.2007 γνωμοδότηση (θέμα 3ον) του Κοινού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Ν. Βοιωτίας της 5ης 
Υγ. Περιφέρειας Θεσσαλίας− Στερεάς Ελλάδας. 

 Η Διοικητής

ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΗΤΣΟΥ−ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  
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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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