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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

 1. Με την υπ’ αριθμ. 64852 Φ.200.9/8.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις:

α) Των άρθρων 2, 12, 13, 14 και 45 του ν.δ/τος 343/1969, 
«περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών 
των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 238),

β. Του άρθρου 19 του ν.δ/τος 649/1970, «περί ιεραρχίας, 
προαγωγών και αποστρατείας Ανθ/στών Χωρ/κής, Ανθ/νό−
μων και Πυρονόμων» (Α΄ 176),

γ. Του υπ’ αριθμ. 726/1980 π.δ/τος, «περί εκδόσεως Υπουρ−
γικών αποφάσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ−
γού Δημόσιας Τάξης, ρυθμιζόμενων δι’ ατομικού χαρακτή−
ρας π.δ/των» (Α΄ 182), και

2. Την υπ’ αριθμ. 59092 οικ.Φ.109.1/14.12.2007 απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση του δικαιώματος να 
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Δημόσιας Τάξης − Εσωτερικών και σε υπηρεσιακά όργανα 
του Πυροσβεστικού Σώματος».

3. Το π.δ. 205/19.9.2007 (Α΄ 231) «Συγχώνευση Υπουργείων»,
4. Την αίτηση αποστρατείας των Πυρονόμων,
αποστρατεύονται, κατόπιν αίτησής τους από τις τάξεις 

του Πυρ/κού Σώματος οι παρακάτω Πυρονόμοι:
α. (6489) Γκαβέρας Γεώργιος του Σταύρου
β. (6507) Χριστοδούλου Γεώργιος του Ανδρέα
γ. (6566) Μουρατίδης Στέργιος του Χαράλαμπου
δ. (6642) Κουτσής Θεόδωρος του Βασιλείου

ε. (6908) Γεωργάκης Αναστάσιος του Γεωργίου
στ. (6938) Ξαξίρης Γεώργιος του Αλέξανδρου,
γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συντα−

ξιοδότησή τους χρόνο υπηρεσίας, γράφονται αυτοί στο 
στέλεχος (Μητρώο) της εφεδρείας του Σώματος, μέχρι 
της συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας (55° έτος) και απο−
νέμεται σ’ αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός του Ανθυ−
ποπυραγού.

5. Οι παραπάνω διαγράφονται από τη δύναμη του Πυρο−
σβεστικού Σώματος μετά 15/νθήμερο από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Υπαρχηγός Πυρ. Σώματος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

-

    ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 6501/21/254−ιγ/15.11.2008 απόφαση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακαλείται η υπ’ 
αριθμ. 6501/21/254−ι/7.8.2008 απόφαση του ιδίου, που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 765/Γ΄/14.8.2008 και αφορά την οριστική 
αποβολή από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
του 4ετή δόκιμου υπαστυνόμου (268439) ΤΟΥΜΠΑΡΙΔΗ Γρη−
γορίου του Παράσχου, σε συμμόρφωση της από 30.10.2008 
προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Δ΄ Τμήματος του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

3. Επαναφέρεται αυτός στην προ της οριστικής αποβο−
λής του κατάσταση, τιθέμενος στη διάθεση της Σχολής 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι την εκδίκαση 
της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής.

    Με την υπ’ αριθμ. 6501/21/253−ιγ/15.11.2008 απόφαση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακαλείται η υπ’ 
αριθμ. 6501/21/254−ι/7.8.2008 απόφαση του ιδίου, που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 765/Γ΄/14.8.2008 και αφορά την οριστική 
αποβολή από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
του 4ετή δόκιμου υπαστυνόμου (268418) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γε−
ωργίου του Βασιλείου, σε συμμόρφωση της από 30.10.2008 
προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Δ΄ Τμήματος του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Επαναφέρεται αυτός στην προ της οριστικής αποβολής 
του κατάσταση, τιθέμενος στη διάθεση της Σχολής Αξι−
ωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι την εκδίκαση της 
εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής.

  Ο Αρχηγός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ
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        Με την υπ’ αριθμ. 6002/22/251−α/18.11.2008 απόφαση του 
Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του π.δ. 352/ 1995 (ΦΕΚ 187/Α΄), 
διαγράφεται από τη Σχολή Αστυφυλάκων και απολύεται 
από την Ελληνική Αστυνομία, ο 1ετής Δόκιμος Αστυφύλα−
κας Λασιθιωτάκης Αρίστος του Νικολάου, λόγω υποβολής 
αίτησης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία γίνεται 
αποδεκτή.

Η διαγραφή του ανωτέρω από τη Σχολή Αστυφυλάκων, 
λογίζεται ως γενομένη από 11.11.2008 επομένη της χρονο−
λογίας υποβολής της αίτησης παραίτησης.

  Ο Υπαρχηγός
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

    - 
 Με την υπ’ αριθμ. 6000/2/2210−ρπε/23.11.2008 απόφαση του 

Προϊστάμενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα−
μικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ανακαλείται μερικώς η υπ’ αριθμ. 6000/2/2210/ρμδ/31.10.2008 
ομοία και μόνο κατά το μέρος που αφορά την πρόσληψη 
του ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Παύλου του Βασιλείου και της Σό−
νιας, ως Ειδικού Φρουρού, και θεωρείται αυτή αυτοδικαίως 
άκυρη, επειδή, από το υπ’ αριθμ. 408/11.11.2008 έγγραφο του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, προκύπτει ότι αυτός έχει παραπε−
μθεί σε ποινική δίκη προ της κατατάξεώς του, ως εκ τούτου 
στερείται του κατά νόμον απαιτούμενου προσόντος προς 
πρόσληψη «περί μη παραπομπής σε δίκη», σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παρ. 1 περ. η΄ της υπ’ αριθμ. 7002/12/1−ι/26.3.2007 
απόφασης του Υπουργού Δημοσίας Τάξης, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(2)

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 
19.11.2008, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικού Σώματος 
των Ενόπλων Δυνάμεων (κυρωτικός νόμος 2304/1995, ΦΕΚ 
83/Α΄), αποχωρεί από την υπηρεσία, ως ευδοκίμως τερματί−
σας τη σταδιοδρομία του, ο Αναθεωρητής Α΄ Μπελαντώνας 
Αντώνιος του Αθανασίου, ΑΜ/ΚΣ 176, που γεννήθηκε το 
έτος 1953 στο Ριζάρι ́ Εδεσσας − Ν. Πέλλας. Ο ανωτέρω δια−
τηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχε τελευταία 
(Α΄ Αντιπρόεδρος Αναθεωρητικού Δικαστηρίου).

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο 833075/20.11.2008).

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε την 20.11.2008 με 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τίθενται σε απο−
στρατεία, μετά από αίτησή τους και με το βαθμό που φέ−
ρουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 34 του ν.δ. 
1400/1973 και 21 (παράγραφοι 4ζ και 9) του ν. 2439/1996, 
οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικού, του Πολεμικού 
Ναυτικού:

α. Αυθεντόπουλος Ανδρέας του Ευάγγελου (ΑΜ−Ο−505), 
που γεννήθηκε το έτος 1961, στη Θεσσαλονίκη του Νομού 
Θεσσαλονίκης.

β. Πανάρετος Στέφανος του Θεόδωρου (ΑΜ−Ο−496), που 
γεννήθηκε το έτος 1961, στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Οι παραπάνω αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί εγγράφο−
νται στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του ν.δ. 1400/1973.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(3)
  Με την υπ’ αριθμ. Φ.361.1/762/142076/Δ1/4.10.2008 απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 & 17 
του ν. 3528/2007 και του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3255/2004, 
διορίζεται ο ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου από 
την 1η Σεπτεμβρίου 2008 σε σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης της 
Α΄ Ανατολικής Αττικής εκπαιδευτικός Δάσκαλος με βαθμό 
Γ΄ και Μ.Κ. 18.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Ε.Π.Θ. 25590/5.11.2008).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    - 
   Με την υπ’ αριθμ. 141237/Η/3.11.2008 πράξη του Προϊ−

σταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής 
σχέσης της αίτησης παραίτησης του ΚΡΙΕ ΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙ−
ΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού του 
Γραφείου Ε.Ε. της Δ.Ε. Κορίνθου, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2, 
από 30.9.2008, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής της.

  Ο Προϊστάμενος
Α. ΓΟΥΣΙΑΣ

    - 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 4589/7.10.2008 απόφαση του Διευθυ−
ντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Νομ. Φθιώτιδας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνε−
ται αποδεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Γιαν−
νακόπουλου Δημητρίου του Ηλία εκπ/κού κλ. ΠΕ4 του 3ου 
Γενικού Λυκείου Λαμίας με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 3.

Ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης: 8.8.2008.
Από 7.10.2008 λύεται η υπαλληλική του σχέση μετά πα−

ρέλευση απράκτου διμήνου από την υποβολή της αίτησης 
του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 
του ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ. Γ΄ και το ν. 3687/2008 
(ΦΕΚ 159/Α΄/1.8.2008).

  Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

    F 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(4)

  Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/91778/4.11.2008 
Πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
Υπουργείου Πολιτισμού, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδί−
καια η υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία του Σγουρού 
Βασιλείου του Νικολάου, μόνιμου υπαλλήλου με Α΄ βαθμό 
και 1° Μ.Κ., του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαι−
οτήτων και Έργων Τέχνης του ΥΠΠΟ, Προϊ σταμένου του 
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων της 11ης Εφορείας Βυ−
ζαντινών Αρχαιοτήτων, από 8.10.2008, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 148 του ν. 3528/2007.

Ο ανωτέρω υπάλληλος διατηρεί «επί τιμή» τον τίτλο της 
θέσης που κατείχε και μετά τη λήξη της υπαλληλικής του 
σχέσης και επιπλέον του απονέμεται η ευαρέσκεια της 
Υπηρεσίας.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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      Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/Π.Μ.Υ./84565/24.10.2008 
Πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
Υπουργείου Πολιτισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3528/2007 και το άρθρο 2 του 
ν.2349/1995, διορίζεται η Τσαλιαγκού Αθανασία του Αγγέλου, 
ως δόκιμη υπάλληλος, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και με το 
εισαγωγικό 17° Μισθολογικό Κλιμάκιο της ΠΕ Κατηγορίας, σε 
κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας 
Αρχιτεκτόνων του ΥΠΠΟ, κατανεμημένη στην Υπηρεσία Τε−
χνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, επόμενη στη σειρά επιτυχίας στον πίνακα 
διοριστέων του διαγωνισμού με σειρά προτεραιότητας (υπ’ 
αριθμ. 24/19Κ/2004 Προκήρυξη, ΦΕΚ 471/23.11.2004 τ. Προ−
κηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2038/21.7.2008 
απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π.

Ο διορισμός αυτός γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/220/2988/24.6.2003 (ορθή επανάληψη στις 
14.8.2003) απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
υπ’ αριθμ. 55/98 ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/Α΄/12.11.1998), όπως αυτή ισχύ−
ει με την υπ’ αριθμ. 30/2005 ΠΥΣ (ΦΕΚ 294/Α΄/2.12.2005).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Πολιτισμού 5512/12.11.2008).

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ

    F 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΑΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(5)
  Με το από 19.11.2008 Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε 

μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 48 παρ. 7α ν.3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α΄), τίθενται 
σε αποστρατεία οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος εκτός 
οργανικών θέσεων:

α) ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Απόστολος του Γεωργίου (AM 2043),
β) ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Ιωάννης του Ευσταθίου (AM 2083),
γ) ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ Κων/νος του Γεωργίου (AM 2123),
δ) ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας του Κων/νου (AM 2093),
επειδή έχουν συμπληρώσει τριαντακονταπενταετή 

συντάξιμη υπηρεσία στο Λιμενικό Σώμα και εμπίπτουν 
στη διάταξη της παραγράφου 7(α) του άρθρου 48 του ν. 
3079/2002 εγγραφόμενοι αυτοί στα στελέχη εφεδρείας των 
Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
του έτους 2020, 2020, 2021 και 2021 αντίστοιχα.

    Με το από 19.11.2008 Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθη−
κε μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλί−
ας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.3079/2002 (ΦΕΚ 311Α΄/10.12.2002):

Προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού 
Σώματος, οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος:

1. Βυθούλκας Γεώργιος του Διονυσίου (AM 2852)
2. Χατζηκώστας Κων/νος του Θωμά (AM 2865)
3. Στυλιανέσης Αντώνιος του Διονυσίου (AM 2912)
4. Μπασιάκος Βασίλειος του Νικολάου (AM 2939)
5. Γκανάρας Αλέξανδρος του Δημητρίου (AM 2980)
6. Μπιλάλης Αθανάσιος του Γεωργίου (AM 3027)
7. Μουχτούρης Ιωάννης του Θωμά (AM 2790)
8. Ζωγραφίδης Ανδρέας του Αντωνίου (AM 2996)
επειδή έχουν όλα τα νόμιμα για την προαγωγή τους 

αυτή προσόντα λογιζόμενης από 26 Σεπτεμβρίου 2008, σε 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 1(ε) του άρθρου 16 
και της παραγρ. 1(αα) του άρθρου 19 και του ν.3079/2002 
(ΦΕΚ 311/Α΄/10.12.2002).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής 12585/18.11.2008).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(6)   

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 82/17.11.2008 απόφαση του Δημάρχου 
Εσπερίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 263 και 269 του ν. 3463/ 2006 
(Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006).

2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/ 28.6.2007).
3. Την υπ’ αριθμ. 81/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου περί σύστασης έξι (6) προσωρινών προσωποπα−
γών θέσεων στον Δήμο Εσπερίων και τη μεταφορά του 
πλεονάζοντος προσωπικού της Αναπτυξιακής Επιχείρησης 
Δήμου Εσπερίων (Α.Ε.Δ.Ε.) στις θέσεις αυτές, η οποία δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2256/Β΄/5.11.2008.

4. Την υπ’ αριθμ. 10819/22.2.2007 διευκρινιστική εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Τον O.E.Υ. του Δήμου Εσπερίων (ΦΕΚ 648/Β΄/16.3.1999).
6. Τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων.
Κατατάσσονται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ο.Ε.Υ. Δήμου Εσπε−
ρίων το παρακάτω πλεονάζον προσωπικό της Αναπτυξιακής 
Επιχείρησης Δήμου Εσπερίων (Α.Ε.Δ.Ε.) ως κατωτέρω:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ειδικότητα

1 Προβατάς Σπυρίδων Χαράλα−
μπος

ΔΕ29 Οδηγός απορ−
ριμματοφόρου

2 Γουδέλης Γεώργιος Αθανάσιος ΥΕ Οδηγός απορριμ−
ματοφόρου

3 Κοντογεώργης Κων/
νος

Αγησίλαος ΔΕ29 Οδηγός απορ−
ριμματοφόρου

4 Κοντοσώρος Θεό−
δωρος

Θεοφάνης ΔΕ28 Χειριστής μη−
χανημάτων έργων

5 Κωστάντης Ιωάννης Κων/νος ΥΕ16 Εργάτης Καθα−
ριότητας

6 Λάκουρας Σταμάτιος Σπυρίδων ΥΕ16 Εργάτης γενι−
κών καθηκόντων

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 42.000,00 €
σε βάρος των Κ.Α 20.6021 και 20.6052 του προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2008 του Δήμου Εσπερίων.

  Ο Δήμαρχος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(7)

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ 

 Αριθμ. 3991/1174
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολο−
γίας του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 14.10.2008, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής 
θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 
2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και 
των αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 2 
ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και 
αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:
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ΤΟΜΕΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (Γ.Σ. 9.10.2008).
−Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο «Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμμα−

τεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας την 
υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα 

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

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

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

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

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές 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 μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου 
ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ 
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

    - 
   Αριθμ. 1717/1080
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντια−

τρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Παν/μίου Αθη−
νών στην συνεδρίαση 6.6.2008 αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει 

με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του 
αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, 
του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 
134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
(Γ.Σ. 4.6.2008)

−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική 
Χειρουργική».

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

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

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα 

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

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

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

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

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές 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 μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 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 μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−
200 ΚΑΕ5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
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   Αριθμ. 2920/1175
 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση 17.9.2008, αποφάσισε την προκήρυξη για 
την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με 
το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του 
αρθ. 14 παρ. 4 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, 
του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 
134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (Γ.Σ. 
17.9.2008).

−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία Ευκαρυ−
ωτικών Οργανισμών».

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

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

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα 

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

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

Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−

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

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

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές 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 μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου 
ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ 
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
    F 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 5903/18.11.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/
2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η με βαθ−
μό Α΄ υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρούτσου Μαρία 
του Αναστασίου, από τη θέση της και από 31.10.2008.

  Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

    F 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Αριθμ. 6575
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/

Α΄/1982) και το άρθρο 6 περ. A΄ παρ. 2, 3, 4, 6 και Β.Γ.Δ. του 
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ.Α΄), του άρθρου 1 παρ. 8 του 
ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/2007 τ.Α΄),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 
160/11.8.1997, τ. Α΄),

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 παρ. 1 του ν. 3549/
2007 (ΦΕΚ 69/2007, τ.Α΄),

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/Α΄/1999),
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε−

σης του Τμήματος Γεωγραφίας (συν. 1/17.9.2008) της Σχο−
λής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕ11), ως εξής:

Σχολή: Κοινοτικών Επιστημών
Τμήμα: Γεωγραφίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των 

υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 
σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του 
εξωτερικού.

4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα 

επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι 
τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται 
από το αντίστοιχο τμήμα.

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

7. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδι−
ας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος.
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Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6. 7 θα κατατεθούν’ από 
τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διε−
ξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθούν 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 δι−
ορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 
από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

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 υπο−
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Οι ανώτερω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των 
πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 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.

11 προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 7 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

    F 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Αριθμ. 12643
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ειδικής 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επι−
στημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
υπ’ αριθμ. 20/25.6.2008 συνεδρίαση της, αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρ. 6 περ. Α΄ ν.2083/1992 όπως 
αυτό ισχύει με το αρθρ. 23 ν.3549/2007 και του αρθρ. 21 
του ίδιου νόμου, του αρθρ. 14 παρ.4 ν.1268/1982, του αρθρ. 
28 παρ.26 ν.2083/1992, του αρθρ. 1 παρ. 4 και αρθρ. 4 παρ. 
3 ν.2517/1997, και του π.δ.134/1999, ως εξής:

1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές των Τεχνολογι−
ών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση 
και την Ειδική Αγωγή».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε απο−
κλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης αυτής στον 
Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δι−
καιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. 
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτε−
ρικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα 

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.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για 
πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ−
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου κατέχει ο υποψήφιος.

− Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και 
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

− Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω απαιτεί−
ται υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας 
του ενδιαφερομένου.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υπο−
χρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους.

Οι Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους ή που αδυ−
νατούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, καταθέτουν 
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με την οποία δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό αυτό πριν από την 
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο−
χρεώσεων δε ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

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

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 
5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8743

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φε.14/12314/4.11.2008 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 148 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), γίνεται αυτοδί−
καια αποδεκτή η παραίτηση της ΔΕΣΛΗ−ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑΣ του Γεωργίου από τη θέση της Καθηγήτριας Εφαρ−
μογών προσωποπαγούς θέσης του Τμήματος Γραφιστικής 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που κατείχε, από 31.10.2008, ημερομηνία 
κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (α΄ 
αίτηση παραίτησης: 14.10.2008).

Με την υπ’ αριθμ. Φ    ε.14/12340/5.11.2008 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 148 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), γίνεται αυτοδί−
καια αποδεκτή η παραίτηση της ΠΡΙΦΤΗ−ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙ−
ΚΗΣ του Μίνωος από τη θέση της Καθηγήτριας Εφαρμογών 
προσωποπαγούς θέσης του Τμήματος Τοπογραφίας του 
Τ.Ε.Ι Αθήνας που κατείχε, από 31.10.2008, ημερομηνία κατά 
την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (α΄ αίτη−
ση παραίτησης: 6.10.2008).

Με την υπ’ αριθμ.     Φε.14/12275/5.11.2008 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθή−
νας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
148 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), γίνεται αυτοδίκαια 
αποδεκτή η παραίτηση της ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ 
του Γεωργίου από τη θέση της τακτικής Καθηγήτριας του 
Τμήματος Νοσηλευτικής Β΄ του Τ.Ε.Ι Αθήνας που κατείχε, 
από 31.10.2008, ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη 
αίτηση παραίτησης (α΄ αίτηση παραίτησης: 10.10.2008).

Με την υπ’ αριθμ.     Φε.14/12274/5.11.2008 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 148 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), γίνεται αυτοδί−
καια αποδεκτή η παραίτηση της ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του 
Θεοχάρη από τη θέση της τακτικής Καθηγήτριας του Τμή−
ματος Νοσηλευτικής Β΄ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που κατείχε από 
31.10.2008, ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη 
αίτηση παραίτησης (α΄ αίτηση παραίτησης: 10.10.2008).

  Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ

    F 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Με την υπ’ αριθμ.   Φ.4/6124/14.10.2008 πράξη του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), 
γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η 
υπαλληλική σχέση του Παπασπύρου Σπυρίδωνα, Καθηγητή 
Εφαρμογών του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) στο Παράρ−
τημα Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, από 30.9.2008, ημέρα 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

  Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

    F 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ.   443/16.10.2008 Πράξη του Προέδρου 
του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 148 παρ. 5 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), γίνεται 

αποδεκτή η παραίτηση της Στέλλας Μπρατίδου του Κων/
νου, Καθηγήτριας Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση, του 
Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας, από 8.10.2008 (ημερομηνία δεύτερης αίτησης 
παραίτησης) και λαμβάνοντας τις αποδοχές του Επίκουρου 
Καθηγητή από 8.9.2008.

Με την υπ’ αριθμ.     450/3.11.2008 Πράξη του Προέδρου του 
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ−
θρο 148 παρ. 5 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/A΄/2007), γίνεται 
αποδεκτή η παραίτηση του Βασιλείου Παγγούση του Χρή−
στου, Επίκουρου Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση, του 
Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομί−
ας, από 15.10.2008 (ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραί−
τησης) και λαμβάνοντας τις αποδοχές του Αναπληρωτή 
Καθηγητή από 15.9.2008.

  Ο Πρόεδρος
ΠΑΥΛΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΗΣ

F     

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

Με την υπ’ αριθμ.   3523/Φ30.2/5.11.2008 απόφαση Προέ δρου 
Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του ν. 
1404/1983, και των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
γίνονται δεκτές οι υπ’ αριθμ. 3211/Φ30.2/9.10.2008 και 3475/
Φ30.2/31.10.2008 αιτήσεις παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης 
του Κοκολάκη Ζαχαρία του Γεωργίου, Επίκουρου Καθηγητή 
σε προσωποπαγή θέση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έρ−
γων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης 
από 31.10.2008, ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης.

  Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

    F 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ.   Φ. 13/3742/7.10.2008 απόφαση Προέδρου 
του ΤΕΙ Μεσολογγίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 148 «Παραίτηση» του ν. 3528/9.2.2007«Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/
Α΄/9.2.2007), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του 
ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αποστόλου, μόνιμου μέλους Εκ−
παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου της 
βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών, από τις 15.9.2008 (ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης).

  Ο Πρόεδρος
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ−ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

   F 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ

Με την υπ’ αριθμ.   11842/13.10.2008 πράξη του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007 που ισχύουν, 
γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση από την υπη−
ρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Μαρίας Τσίτου, 
του Αντωνίου, μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού, από την 
προσωποπαγή θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών του 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. 
Πάτρας, από 6.10.2008, ημερομηνία υποβολής της 2ης αί−
τησης παραίτησης.

  Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Δ ιοριστέων με την υπ’ αριθμ. 2946/30.10.2008 απόφαση 
του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
1/252Μ/2007 Προκήρυξη του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 492/18.12.2007 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, 
ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΑΝΝΑ ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΔΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ−

ΤΟΦΟΡΩΝ)

α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ−
ΔΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2. ΕΥΑΝΘΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Η Επιτροπή
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΜΕΝ

    ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

  Διοριστέων με την υπ’ αριθμ. 2969/3.11.2008 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
1/422Μ/2007 Προκήρυξη του Δήμου Άνω Πωγωνίου, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 432/21.11.2007 τ. Προκηρύξεων 
ΑΣΕΠ).

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΓΡΑΜΜΟΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΜΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Η Επιτροπή
ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ,

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
    F 

 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διοριστέου με την υπ’ αριθμ. 2950/30.10.2008 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
1/547Μ/2007 Προκήρυξη του Δήμου Μανταμάδου Νομού 
Λέσβου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 480/10.12.2007 τ. Προ−
κηρύξεων ΑΣΕΠ, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. Βασίλειος Μοιρασγεντής Δημήτριος

  Η Επιτροπή
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΑΦΡΟΣ,

ΑΝΝΑ ΣΤΕΚΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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