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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 228902/9/4−ιγ’/17.9.2009 απόφαση 
του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπι−
νου Δυναμικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 2, 12, 13, 15 και 45 του 
ν.δ. 343/1969 (Α΄−238) «Περί βαθμού και καταστάσεως 
εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας», 
τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία από την Ελλη−
νική Αστυνομία, λόγω σωματικής ανικανότητας και δεν 
εγγράφεται στο στέλεχος της Εφεδρείας, η Ανθυπαστυ−
νόμος Λάου Παρασκευή του Γεωργίου [ΑΓΜΣ 228902], 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα − Αττικής, η 
οποία κρίθηκε με την 1264 από 25.6.2009 γνωμάτευση 
της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.) της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας, ΑΝΙΚΑΝΗ για την ενεργό υπηρεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την υπηρεσία 
γραφείου και συνεπώς ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΑ.

      Με την υπ’αριθμ. 6002/15/1522/4.9.2009 απόφαση του 
Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 26 του α.ν. 
1854/1951 «Περί πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων», 
όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 166/2000 (Α΄−153), τα 
άρθρα 2, 12, 13, 14 και 45 του ν.δ. 343/1969 (Α΄−238) «Περί 
βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των 
Σωμάτων Ασφαλείας», το άρθρο 19 του ν.δ. 649/1970 
(Α΄−176) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατεί−
ας Ανθ/στων Χωροφυλακής και των τούτοις αντιστοι−
χούντων του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πό−
λεων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», το άρθρο 20 
του ν. 1813/1988 [Α΄ − 243] «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και άλλες δι−

ατάξεις», τίθεται σε αποστρατεία, ύστερα από αίτησή 
του, ο Ανθυπαστυνόμος Γενικών Καθηκόντων της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας Μαυρόγιαννης Παναγιώτης του Ιω−
άννη [ΑΓΜΣ 248299], που γεννήθηκε το έτος 1968 στις 
Καμάρες −Ερινεού − Αχαΐας, ο οποίος προάγεται «εν 
αποστρατεία» στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ και εγ−
γράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας.

  Ο Προϊστάμενος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
F

YΠΟΥΡΓΕΙΟ EΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2)

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.Δ3/1/4314/17.9.2009 απόφαση του 
Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Δ.Ε. Αιτωλ/νίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθο 30 του π.δ. 96/2007 
λύεται η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο του Δούκα 
Εμμανουήλ του Κων/νου, καθηγητή κλ. ΠΕ3 με βαθμό 
Β΄ και Μ.Κ. 15 του ΓΕΛ Θέρμου από 14.9.2009, λόγω 
της υποβολής υποψηφιότητας ως βουλευτής κατά τις 
προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 
2009.

  Ο Προϊστάμενος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΧΟΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. 39/15.9.2009 απόφαση του Προϊστα−

μένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Μεσσηνίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. 
Α΄), άρθρα 148 και 156 λύεται η υπαλληλική σχέση στις 
13 Σεπτεμβρίου 2009, της Σταματίας Σκάρπου του Ηλία 
(Α.Μ. 542422) Εκπαιδευτικού κλάδου Δασκάλων με βαθμό 
Α΄ και ΜΚ 01 που υπηρετούσε με οργανική τοποθέτηση 
στο 2° 12/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισ−
σίας αρμοδιότητας του 1ου Γραφείου Π.Ε. Μεσσηνίας, 
λόγω υποβολής της πρώτης αίτησης παραίτησης στις 
14 Ιουλίου 2009 και την παρέλευση δύο (02) μηνών από 
την υποβολή αυτής.

  Ο Προϊστάμενος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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      Με την υπ’ αριθμ. 2777/1.9.2009 απόφαση του Προϊστα−
μένου του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πέλλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις των ν. 3528/2007 και 3687/2008 γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία της Σιδηροπούλου Φωτει−
νής του Ιωάννη, δασκάλας του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Κρύας Βρύσης με βαθμό Α΄ και ΜΚ 1 και A.M. 535864.

      Με την υπ’ αριθμ. 2778/1.9.2009 απόφαση του Προϊστα−
μένου του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πέλλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις των ν. 3528/2007 και 3687/2008 γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία της Ποντίκη Αικατερίνης 
του Δημητρίου, δασκάλας του 6ου Δημοτικού Σχολείου 
Γιαννιτσών με βαθμό Α΄ και ΜΚ 2 και A.M. 546729.

      Με την υπ’ αριθμ. 2773/1.9.2009 απόφαση του Προϊστα−
μένου του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πέλλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις των ν. 3528/2007 και 3687/2008 γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία του Πλούγαρλη Γρηγορίου 
του Δημητρίου, δασκάλου του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Γιαννιτσών με βαθμό Α΄ και ΜΚ 2 και A.M. 539779.  

   Με την υπ’ αριθμ. 2774/1.9.2009 απόφαση του Προϊστα−
μένου του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πέλλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις των ν. 3528/2007 και 3687/2008 γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία του Τουμπουλίδη Ηλία του 
Νικολάου, δασκάλου του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 
Γιαννιτσών με βαθμό Α΄ και ΜΚ 2 και A.M. 543996.

      Με την υπ’ αριθμ. 2776/1.9.2009 απόφαση του Προϊστα−
μένου του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πέλλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις των ν. 3528/2007 και 3687/2008 γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία της Σταφυλά Ευαγγελίας 
του Βασιλικού, δασκάλας του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Κρύας Βρύσης με βαθμό Α΄ και ΜΚ 1 και A.M. 536969.

      Με την υπ’ αριθμ. 2779/1.9.2009 απόφαση του Προϊστα−
μένου του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πέλλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις των ν. 3528/2007 και 3687/2008 γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία της Τελλίδου Ελένης του 
Ευσταθίου, δασκάλας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κρύ−
ας Βρύσης με βαθμό Α΄ και ΜΚ 1 και A.M. 538333.

  Ο Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
F

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(3)

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 159260/08/4.9.2009 κοινή από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και του Υπουργού Πολιτισμού η οποία αφορά στη 
μετάταξη της υπαλλήλου ΚΑΡΒΕΛΑ Γεωργίας από το 
Εθνικό Θέατρο στην κεντρική υπηρεσία της 2ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και δημο−
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 760/7.9.2009 Φ.Ε.Κ. τεύχος Γ΄, 
γίνεται διόρθωση: 

από το εσφαλμένο «Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 
159260/08/4.4.2009 κοινή Απόφαση....» 

στο ορθό «Με την υπ’αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 159260/08/4.9.2009 
κοινή απόφαση...» 

και από το εσφαλμένο «...σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων...» 

στο ορθό «... σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσω−
πικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων...».

(Από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(4)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 506/2009 απόφαση της Δημάρχου 
Τραϊανούπολης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2503/1997, των άρθρων 11−17, 23−25 και 101 του 
ν. 3584/2007, τις υπ’ αριθμ. 304/2008 και 2363/2008 απο−
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την υπ’ αριθμ. 
1936/29.7.2009 απόφαση του ΑΣΕΠ−2ο Τμήμα Διακοπών, 
το υπ’ αριθμ. 673/Γ/25.8.2009 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύ−
θηκε ο πίνακας διοριστέων, διορίζεται σε κενή οργανική 
θέση του Ο.Ε.Υ Δήμου Τραϊανούπολης, η Βλαχοπούλου 
Μαρία του Αθανασίου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθα−
ριότητας και με εισαγωγικό βαθμό Ε΄ γιατί έχει όλα 
τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και 
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. αποφ. Περ. Ανατ. Μακ.−Θράκης 5266/14.9.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
Σ. ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ

-
        Με την υπ’ αριθμ. 10376/436/24.8.2009 απόφαση του 

Δημάρχου Δοξάτου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 156 του ν. 3584/2007, λύεται αυτο−
δικαίως η υπαλληλική σχέση του Καρατζόγλου Παύλου 
του Αποστόλου, κλάδου ΥΕ 16 εργατών καθαριότητας, 
λόγω παραίτησης.

(Αριθμ. απόφ. Περ. Ανατ. Μακ.−Θράκης οικ. 5532/11.9.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Η Διευθύντρια
Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 26274/11740/21.9.2009 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 
του π.δ. 96/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, Χρυσαφή Νικολάου του Ιωάννη, κλάδου 
ΔΕ Τεχνικών με Γ΄ βαθμό, από 16 Σεπτεμβρίου 2009, 
λόγω συμμετοχής του στις γενικές βουλευτικές εκλογές 
που θα διεξαχθούν την 4 Οκτωβρίου 2009.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.

Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
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      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 111/2009 απόφαση του Προέδρου του 
Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονηπιακών−Παιδικών Σταθ−
μών Δήμου Λαρισαίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007 γίνεται δεκτή 
η από 1.9.2009 αίτηση που υπέβαλε η υπάλληλος του 
ανωτέρω Νομικού Προσώπου Μακρή Σοφία του Αντωνίου, 
περί αυτοδίκαιης παραίτησης από την υπηρεσία της.

(Αριθμ. απόφ. Περ. Θεσσαλίας 12467/16.9.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 1190/1.9.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Λαρισαίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 του ν. 3584/2007 γίνεται δεκτή η από 
28.8.2009 αίτηση που υπέβαλε ο υπάλληλος του ανωτέρω 
Δήμου Καρανικόλας Γρηγόριος του Νικολάου του κλάδου 
ΥΕ16 Εργατικό Προσωπικό Καθαριότητας με βαθμό Β΄, 
περί αυτοδίκαιης παραίτησης από την υπηρεσία του.

(Αριθμ. απόφ. Περ. Θεσσαλίας 12481/16.9.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

F

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 998/1.9.2009 πράξη του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών 
Σταθμών (Πρώην Κρατικών) Θεσσαλονίκης, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 
του ν. 3584/20707, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Μαστοράκη 
Παρθένας του Ευστρατίου, του κλάδου ΥΕ Βοηθητικών 
Εργασιών, με βαθμό Γ΄, την 1.9.2009, ημερομηνία υπο−
βολής της 2ης αίτησης παραίτησής της.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 25679/ 
16.9.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)

      ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 24839/0910000033
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών. 

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Παν/
μίου Αθηνών στην συνεδρίαση 3.7.2009, αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις 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. 5 ν. 1268/1982, του 
αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 4 και αρθ. 
4 παρ. 3 ν. 2517/1997, του αρθ. 2 ν. 3282/2004 και του 
π.δ. 134/1999, ως εξής:

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Εθνομουσικολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
το αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009

  Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ  

F

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 4496
  Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος Δι−
οικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομι−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του 
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άρθρου 6 κεφ. Α, του ν. 2083/1992, όπως μετονομάστηκε 
με το ν. 2188/1994.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 23, παρ. 1 και 25, παρ. 
4 του ν. 3549/2007 και

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο−
λογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνε−
δρία 7η/29.6.2009), προκηρύσσουμε την πλήρωση:

• Μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Οργα−
νωσιακή Συμπεριφορά».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση 
υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα 
σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης (άρθρο 6 περιπτ. Α. του 
ν. 2188/1994).

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές και 

τη δράση τους 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.

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. Τέσσερα (4) αντίτυπα όλων των επιστημονικών ερ−
γασιών τους.

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμέ−
νου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

6. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (για δικαστική 
χρήση).

7. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτο−
βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2, 3 και 4 θα πρέ−
πει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την προθεσμία 
υποβολής. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 5 και 6 θα 
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το 
δικαιολογητικό με στοιχείο 7 θα πρέπει να κατατεθεί 
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της 
σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ−
γελτα 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 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 υποβάλλουν, 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009

  Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 5344
    Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 

87/1982, τ. Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2, 3, 4, 6 και 
Β, Γ, Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ.Α΄ ), του άρ−
θρου 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 132/1999, τ. Α΄)
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοί−
κησης (συν. 06/30.6.2009, θέμα 4ο και 5ο) της Σχολής 
Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Σχολή: Επιστημών της Διοίκησης
Τμήμα: Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Επιχει−
ρησιακή Έρευνα».

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων για 
Μηχανικούς».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό Σημείωμα
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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 πρω−

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

7. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6, 7 θα κατατεθούν από 
τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου 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 υπη−
ρεσία 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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 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 Οικονομικοί (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

  Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

Αριθμ. 5239
    Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 

87/1982, τ. Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2, 3, 4, 6 και 
Β, Γ, Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ. Α΄), του άρ−
θρου 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 132/1999, τ. Α΄)
5. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (συν. 17/2.7.2009), αποφασίζου−
με:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Σχολή: Περιβάλλοντος
Τμήμα: Επιστημών της Θάλασσας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−

τή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Ιζηματολογία».
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 πρω−

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

7. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6, 7 θα κατατεθούν από 
τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ−
δρου 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 υπη−
ρεσία 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. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού.
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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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 27 Αυγούστου 2009

  Ο Πρύτανης 
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. Φε.14/9783/27.8.2009 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/2007) 
γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση της ΧΡΥ−
ΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ−ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΦΙΛΙΑΣ−ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του 
Αριστείδη από τη θέση της τακτικής Καθηγήτριας του 
Γενικού Τμήματος φυσικής−Χημείας και Τεχνολογίας 
Υλικών του Τ.Ε.Ι Αθήνας, από 31.7.2009, ημερομηνία κατά 
την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (α΄ αί−
τηση παραίτησης: 8.7.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. Φε.14/10020/1.9.2009 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. 
Α΄/20.11.2003) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπη−
ρεσιακής σχέσης του ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώ−
τη, μέλους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) βαθμί−
δας Καθηγητή Εφαρμογών προσωποπαγούς θέσης του 
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
του Τ.Ε.Ι Αθήνας, από 31.8.2009, λόγω συμπλήρωσης του 
67ου έτους της ηλικίας εντός του έτους 2009.

      Με την υπ’ αριθμ. Φε.14/10026/1.9.2009 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/
τ. Α΄/20.11.2003) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπηρεσιακής σχέσης της ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ− ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑΣ του Σωτηρίου, μέλους του Εκπαιδευτι−
κού Προσωπικού (Ε.Π) βαθμίδας Καθηγητή προσωποπα−

γούς θέσης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του 
Τ.Ε.Ι Αθήνας, από 31.8.2009, λόγω συμπλήρωσης του 67ου 
έτους της ηλικίας εντός του έτους 2009.

    Με την υπ’ αριθμ. Φε.14/10022/1.9.2009 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/
τ. Α΄/20.11.2003) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπηρεσιακής σχέσης του ΜΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
Νικολάου, μέλους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) 
βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών προσωποπαγούς θέ−
σης του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής 
του Τ.Ε.Ι Αθήνας, από 31.8.2009, λόγω συμπλήρωσης του 
67ου έτους της ηλικίας εντός του έτους 2009.

    Με την υπ’ αριθμ. Φε.14/10028/1.9.2009 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. 
Α΄/20.11.2003) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπη−
ρεσιακής σχέσης του ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
Κωνσταντίνου, μέλους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Π) βαθμίδας Καθηγητή προσωποπαγούς θέσης του 
Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας, 
από 31.8.2009, λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της 
ηλικίας εντός του έτους 2009.

    Με την υπ’ αριθμ. Φε.14/10018/1.9.2009 απόφαση του Προ−
έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) 
Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 7 παρ. 4 του ν. 31 94/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20.11.2003) 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέ−
σης του ΜΠΕΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Παναγιώτη, μέλους 
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) βαθμίδας Καθηγη−
τή του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του 
Τ.Ε.Ι Αθήνας, από 31.8.2009, λόγω συμπλήρωσης του 67ου 
έτους της ηλικίας εντός του έτους 2009.

  Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ

F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι) ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με την υπ’ αριθμ. 7154/7.9.2009 απόφαση του Προέ−
δρου του ΤΕΙ Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 147 και 152 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/τ. Α΄/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από 
την υπηρεσία του Φώτιου Φωτόπουλου του Αριστό−
δημου, Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση του Γενικού 
Τμήματος Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά, στις 
31.8.2009, γιατί εντός του έτους 2009 έχει συμπληρώσει 
το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του.

        Με την υπ’ αριθμ. 7155/7.9.2009 απόφαση του Προέ−
δρου του ΤΕΙ Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 147 και 152 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/τ. Α΄/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από 
την υπηρεσία του Ιωάννη Ρουσιά του Αθανάσιου, Καθη−
γητή σε προσωποπαγή θέση του Τμήματος Πολιτικών 
Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του ΤΕΙ Πειραιά, στις 31.8.2009, γιατί εντός του έτους 
2009 έχει συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της 
ηλικίας του.
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        Με την υπ’ αριθμ. 7156/7.9.2009 απόφαση του Προέ−
δρου του ΤΕΙ Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 147 και 152 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/τ. Α΄/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από 
την υπηρεσία του Μιχαήλ Κοντέση του Κωνσταντίνου, 
Καθηγητή του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών της Σχο−
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά, στις 
31.8.2009, γιατί εντός του έτους 2009 έχει συμπληρώ−
σει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας της.

        Με την υπ’ αριθμ. 7153/7.9.2009 απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΙ Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 147 και 152 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. 
Α΄/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την 
υπηρεσία του Σπυρίδωνα Δαφνή του Νικόλαου, Καθηγητή 
σε προσωποπαγή θέση του Τμήματος Ηλεκτρονικής της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά, στις 
31.8.2009, γιατί εντός του έτους 2009 έχει συμπληρώσει 
το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του.

      Με την υπ’ αριθμ. 7152/7.9.2009 απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΙ Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 147 και 152 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. 
Α΄/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την 
υπηρεσία του Δημήτριου Βούκαλη του Χρήστου, Καθηγητή 
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά, 
στις 31.8.2009, γιατί εντός του έτους 2009 έχει συμπληρώ−
σει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του.

        Με την υπ’ αριθμ. 7151/7.9.2009 απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΙ Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 147 και 152 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. 
Α΄/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την 
υπηρεσία του Αντώνιου Αλεξανδρόπουλου του Δημητρίου, 
Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση του Γενικού Τμήματος 
Μαθηματικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
ΤΕΙ Πειραιά, στις 31.8.2009, γιατί εντός του έτους 2009 συ−
μπληρώνει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του.

  Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(T.E.Ι.) ΠΑΤΡΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 8949/17.8.2009 απόφαση του Προ−
έδρου του Τ.Ε.Ι. Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26 τ. Α΄/2007), γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η παραίτηση 
του Παναγιώτη Αποστολίδη του Ιωάννη και λύεται η 
υπαλληλική του σχέση, από την προσωποπαγή θέση 
Εκπ/κού Προσωπικού, βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών 
του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής 
και Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πάτρας που 
κατείχε, από 31.7.2009 (ημερομηνία υποβολής 2ης αίτη−
σης παραίτησης).

  Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

F

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ14/112/90747/17.9.2009 από−
φαση του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέ−
ρων Επαγγελματιών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 20 του ν. 3528/2007, ανακαλείται η υπ’ 
αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ./Φ14/45/31541/21.4.2009 (ΦΕΚ 347/12.5.2009 
τ. Γ΄) όμοια με την οποία διορίστηκε ως δόκιμος τα−
κτικός υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ 
Προσωπικού Η/Υ, στον εισαγωγικό βαθμό Δ΄ του κλάδου, 
ο Λάζαρος Σαββίδης του Συμεών, διατιθέμενος προς 
διορισμό στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων 
και Υπαλλήλων με την υπ’ αριθμ. 978/ 8.4.2008 απόφαση 
του Δ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
1/144Μ/2007 (ΦΕΚ 194/22.6.2007 τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) 
προκήρυξη και τον πίνακα διοριστέων της Κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ Προσωπικού 
Η/Υ ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 636/τ. Γ΄/11.7.2008, 
επειδή δεν αποδέχθηκε το διορισμό του σιωπηρώς.

  Ο Διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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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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