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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(1)
 Με την υπ’ αριθμ. 7444/09−08−2013 απόφαση του 

Αναπλ. Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148, 156 
του ν. 3528/2007, το ν. 4072/2012 άρθρο 329 παρ. 6, το 
ν. 3687/2008 άρθρο 4 παρ. 2, διαπιστώνεται η λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΙΧΟ−
ΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΑΤΣΩΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, δασκάλας Π.Ε. 70 
του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, βαθμού Β΄, Μ.Κ 
03 (ν. 4024/2011), λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από 
την από 10/07/2013 αίτηση παραίτησης.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1353114781/09−08−2013).

    Με την υπ’ αριθμ. 7446/09−08−2013 απόφαση του 
Αναπλ. Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχα−
ΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148, 156 του 
ν. 3528/2007, το ν. 4072/2012 άρθρο 329 παρ. 6, το 
ν. 3687/2008 άρθρο 4 παρ. 2, διαπιστώνεται η λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της ΜΠΟΣΓΑΝΑ − ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, δασκάλας Π.Ε. 70 του 
40ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, βαθμού Β΄, Μ.Κ 03 (ν. 
4024/2011), λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την 
από 10/07/2013 αίτηση παραίτησης.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 7012043107/09−08−2013)

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΙΝΤΗΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. 4670/7−8−2013 της Δ/ντριας Πρωτο−

βάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και λύεται αυ−
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΛΑΠΠΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Βαΐου, κλάδου ΠΕ60−νηπιαγωγών του 
22ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας (ΑΜ542746), με βαθμό Β΄ 
και Μ.Κ 4, από 6−8−2013, ημερομηνία που κατέθεσε τη 
δεύτερη αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού 1203166512/6−8−2013.)

      Με την υπ’ αριθμ. 4734/9−8−2013 απόφαση της Δ/ντρι−
ας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης 
και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΑ−
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ11−
Φυσικής Αγωγής του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδί−
τσας (AM 580247), με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ.0, από 9−8−2013, 
ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας του 
ενός (1) μήνα.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού 9390244117/9−8−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. 4729/9−8−2013 απόφαση της Δ/ντρι−
ας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΙΟΛΔΑΣΗ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ60−νηπιαγωγών 
του 2ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας (AM 550796), με βαθ−
μό Β΄ και Μ.Κ.3, από 9−8−2013, ημερομηνία παρέλευσης 
άπρακτης της προθεσμίας του ενός (1) μήνα.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού 7915612546/9−8−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. 4724/9−8−2013 απόφαση της 
Δ/ντριας  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραί−
τησης και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του 
ΣΑΜΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Δημοσθένη, κλάδου ΠΕ11−
Φυσικής Αγωγής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων 
(ΑΜ576926), με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 1, από 8−8−2013, ημε−
ρομηνία που κατέθεσε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης 
από την Υπηρεσία.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού 1057976115/8−8−2013.)

      Με την υπ’ αριθμ. 4719/8−8−2013 απόφαση της Δ/ντριας 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης 
και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΑΝΥΦΑΝΤΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ70−δασκάλων 
του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας (AM 557751), με 
βαθμό Β΄ και Μ.Κ.2, από 8−8−2013, ημερομηνία που κατέ−
θεσε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού 1277801644/8−8−2013.)

      Με την υπ’ αριθμ. 4716/8−8−2013 απόφαση της Δ/ντρι−
ας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΟΓΙΑ−ΞΕΡ−
ΡΑ ΜΑΡΙΑΣ του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ60−νηπιαγωγών 
του 21ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας (AM 552271), με βαθ−
μό Β΄ και Μ.Κ. 2, από 8−8−2013, ημερομηνία που κατέθε−
σε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού 2311135101/8−8−2013.)

        Με την υπ’ αριθμ. 4739/9−8−2013 απόφαση της Δ/ντρι−
ας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης 
και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΤΕΤΤΑ 
ΕΡΡΙΕΤΑΣ του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ70−δασκάλων του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας (AM 550372), με βαθ−
μό Β΄ και Μ.Κ. 3, από 9−8−2013, λόγω παρέλευσης άπρα−
κτης της προθεσμίας του ενός (1) μήνα, από την υπο−
βολή της από 10−7−2013 αίτησής της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού 1690586886/9−8−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. 4693/7−8−2013 απόφαση της Δ/ντρι−
ας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης 
και λύεται η υπαλληλική σχέση της ΛΙΑΠΗ−ΑΝΥΦΑΝΤΗ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ70−δασκάλων 
του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας (ΑΜ 548232), με 
βαθμό Β και Μ.Κ3, από 7−8−2013, ημερομηνία που κατέ−
θεσε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού 1128198873/7−8−2013)

        Με την υπ’ αριθμ. 4364/24−7−2013 απόφαση της Δ/ντρι−
ας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης 
και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΤΣΙΤΣΙ−
ΜΠΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ του Ηλία, κλάδου ΠΕ70−δασκάλων 
του 19ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας (ΑΜ550704), με 
βαθμό Β και Μ.Κ.3, από 16−7−2013, ημερομηνία που κατέ−
θεσε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού 4584126462/16−7−2013)

  Η Διευθύντρια

ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ

-
      Με την υπ’ αριθ. 2946/ΕΞΕΡΧ./31−07−2013 διαπιστωτική 

πράξη σχέσης του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης Ν. Σάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παρ. 5 και 6 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/09−02−2007 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1−9−2008 
τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 
της παρ. 6 εδάφιο β΄ του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ 86/11−4−2012 τ. Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση του Ιωάννη Αϊβαλιώτη του Σταματίου εκπαιδευ−
τικού κλάδου ΠΕ70 − Δασκάλων, με A.M.: 545120, βαθμό 
Β΄ και ΜΚ: 4 του βαθμού Β΄, δασκάλου του 1ου Δημοτι−
κού Σχολείου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της από 
31−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης: 10−07−2013).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1182577501/05−08−2013)

        Με την υπ’ αριθ. 2945/ΕΞΕΡΧ./31−07−2013 διαπιστωτι−
κή πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης του Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 
148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09−02−2007 τ. Α΄) σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1−9−2008 τ. Α΄), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο β΄ 
του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11−4−2012 τ. 
Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Καλλιό−
πης Αντωνίου του Νικολάου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 
− Δασκάλων, με A.M.: 548324, βαθμό Β΄ και ΜΚ: 3 του 
βαθμού Β΄, δασκάλας του Τμήματος Ένταξης του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Νέου Καρλοβάσου Ν. Σάμου, κατό−
πιν της από 31−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 10−07−2013).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9585822353/05−08−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. 2953/ΕΞEPX./31−07−2013 διαπιστω−
τική πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης του Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 
148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09−02−2007 τ. Α΄) σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1−9−2008 τ. Α΄), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο β΄ 
του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11−4−2012 τ. 
Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Σπυρί−
δωνα Καλογήρου του Γεωργίου εκπαιδευτικού κλάδου 
ΠΕ70 − Δασκάλων, με A.M.: 551626, βαθμό Β΄ και ΜΚ: 3 
του βαθμού Β΄, δασκάλου του 1ου Δημοτικού Σχολεί−
ου Νέου Καρλοβάσου Ν. Σάμου, κατόπιν της από 31−07−
2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώ−
της αίτησης παραίτησης: 10−07−2013).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 3250451236/05−08−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. 2951/ΕΞΕΡΧ./31−07−2013 διαπιστω−
τική πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης του Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 
148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09−02−2007 τ. Α΄) σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1−9−2008 τ. Α΄), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο β' 
του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11−4−2012 τ. 
Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ελισά−
βετ Κούβαρη του Σπύρου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6763

−Δασκάλων, με A.M.: 545111, βαθμό Β΄ και ΜΚ: 4 του βαθ−
μού Β΄, δασκάλας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου 
Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της από 31−07−2013 δεύτερης 
αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα−
ραίτησης: 10−07−2013).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1018603111/05−08−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. 2944/ΕΞEPX./31−07−2013 διαπιστωτική 
πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης του Διευθυντή Πρωτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 148 του Ν. 
3528/2007 (ΦΕΚ 26/09−02−2007 τ. Α΄) σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 
(ΦΕΚ 159/1−9−2008 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει με τις διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο β' του άρθρου 329 
του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11−4−2012 τ. Α΄), λύεται αυτοδί−
καια η υπαλληλική σχέση της Θεώνης Νομικού του Ιω−
άννη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 − Δασκάλων, με A.M.: 
550120, βαθμό Β΄ και ΜΚ: 3 του βαθμού Β΄, δασκάλας του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Καρλοβάσου Ν. Σάμου, κα−
τόπιν της από 31−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 10−07−2013).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 3411243678/05−08−2013)

  Ο Διευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.3/5394/09−08−2013 απόφαση 

του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 
3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
ΑΡΤΖΟΥΧΑΛΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ εκπαιδευτι−
κού κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με βαθμό Β΄, Μ.Κ.Ο, λόγω 
παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας (01) ενός μήνα από 
την, από 10−07−2013, αίτησης παραίτησης.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 6645206165/09−08−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.3/5392/09−08−2013 απόφαση 
του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ εκπαιδευτικού 
κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), με βαθμό Β΄, Μ.Κ: 3ο, λόγω 
παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας (01) ενός μήνα από 
την, από 10−07−2013, αίτησης παραίτησης. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 9879409468/09−08−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.3/5396/09−08−2013 απόφαση 
του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
της ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ εκπαιδευτι−
κού κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), με βαθμό Δ΄, Μ.Κ: 3ο, 
λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας (01) ενός μήνα 
από την 10−07−2013 αίτησης παραίτησης.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 59833199172/09−08−2013)

  Ο Διευθυντής 

ΗΛΙΑΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ

      Με την υπ’ αριθμ. 2941/ΕΞΕΡΧ./30−07−2013 διαπιστωτική 
πράξη Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 
6 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09−02−2007 
τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ−
θρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1−9−2008 τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 6 
εδάφιο β΄ του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/ 
11−4−2012 τ. Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
του Ηλία Ράπτη του Ανδρέα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 
−Δασκάλων, με A.M.: 548319, βαθμό Β΄ και ΜΚ: 3 του 
βαθμού Β΄, δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου Ευδήλου 
Ικαρίας, κατόπιν της από 30−07−2013 δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 
10−07−2013).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 9104505753/05−08−2013)

  Ο Διευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ
F

AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(2)

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 202/2013 (αριθ. 21525/02−08−2013) 
απόφαση του Δημάρχου Λεβαδέων, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του 
Ν. 3584/2007, του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 και των 
άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010, λύεται αυτοδί−
καια, από 31−07−2013, η υπαλληλική σχέση του μονίμου 
υπαλλήλου του Δήμου Λεβαδέων, Πανταζάκου Ιωάννη 
του Γεωργίου, κλάδου TE Ηλεκτρολόγων με βαθμό Β΄, 
κατόπιν της από 31−07−2013 δεύτερης αίτησης παραί−
τησης του ανωτέρω υπαλλήλου (ημερομηνία πρώτης 
αίτησης παραίτησης: 11−07−2013).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1074752916/01−08−2013)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας: 6755/151894/09−08−2013).

      Με την υπ’ αριθμ. 16690/02−08−2013 απόφαση του Δη−
μάρχου Καρπενησίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 
86 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 
3852/2010, λύεται αυτοδίκαια, από 01−08−2013, η υπαλ−
ληλική σχέση της υπαλλήλου του Δήμου Καρπενησίου, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
Διαμαντή Σοφίας του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 
με βαθμό Δ΄, κατόπιν της από 29−07−2013 αίτησης παραί−
τησης της ανωτέρω υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9122108159/05−08−2013)

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας − Στερεάς Ελλάδας 6727/150805/08−08−2013)

      Με την υπ’ αριθ. 57019/6−08−2013 απόφαση του Δη−
μάρχου Λαμιέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 143/28−06−2007), 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄87/7−06−2010), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων, Μιχαλοπού−
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λου Θεοδώρας του Κων/νου, κατηγορίας TE, κλάδου ΤΕ−
Κοινωνικών Λειτουργών, με βαθμό Β΄, κατόπιν της από 
31−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 16−07−2013).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής απ’ το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1228012668/5−08−2013)

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας−Στερεάς Ελλάδας 6716/150401/8−08−2013)

      Με την υπ’ αριθ. 157/2013 απόφαση του Δημάρχου Λο−
κρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
152 και 160 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/28−06−2007), 58 
και 280 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7−06−2010), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου 
του Δήμου Λοκρών, Ζαΐμη Κωνσταντίνας του Ευσταθί−
ου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Β΄, 
κατόπιν της από 6−08−2013 δεύτερης αίτησης παραίτη−
σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 23−07−2013).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής απ’ το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1386405369/6−08−2013)

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας−Στερεάς Ελλάδας 6761/151906/9−08−2013)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ

F

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

    Με την υπ’ αριθμ. 495/1−7−2013 απόφαση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοι−
νωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» Νομού Κορινθίας, 
που λήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 
23, 76, 183 και 79 του Ν. 3584/2007 β) του άρθρου 35 
παρ. 5 του Ν. 4024/2011, γ) της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ.25958/15−12−2011 (ΑΔΑ: 45ΨΟΧ−ΚΕΘ) εγκυκλίου του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, και δ) τη σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ 
Ν. Κορινθίας, που διατυπώθηκε στο αριθμ. 3/15−5−2013 
(θέμα 2ο) πρακτικό του μετατάσσεται η υπάλληλος του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθί−
ων» Νομού Κορινθίας, που υπηρετεί με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Μαρκουλή Φλώρα 
του Ιωάννη από την εκπαιδευτική βαθμίδα δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και την ειδικότητα ΔΕ Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων, στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθ−
μίδα τεχνολογικής εκπαίδευσης και στην ειδικότητα 
TE Βρεφονηπιοκόμων, με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατέχει, επειδή έχει τα προβλεπόμενα από 
το νόμο προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη 
της σχετικής πίστωσης 585/2013)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 35817/3911/6−8−2013)

  Ο Γενικός Γραμματέας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. 641/5−7−2013 απόφαση του Δημάρ−

χου Ναυπλιέων Νομού Αργολίδας, που λήφθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις: α) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 

β) του άρθρου 230 του Ν. 3584/2007, γ) του άρθρου 45 
παρ. 5 του Ν. 3979/2011, δ) του άρθρου 35 παρ. 5 του 
Ν. 4024/2011, ε) της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/ 
15−12−2011 (ΑΔΑ: 45ΨΟΧ−ΚΕΘ) εγκυκλίου του Υπουργεί−
ου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης και στ) την αριθμ. 5/2013 απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων μετα−
τάσσεται η Τετώρου Σοφία του Εμμανουήλ υπάλληλος 
που υπηρετεί σε προσωρινή προσωποπαγή θέση με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
από την ειδικότητα ΥΕ14 Σχολικής Καθαρίστριας στην 
ειδικότητα ΥΕ1 Κλητήρων − Θυρωρών της ίδιας εκπαι−
δευτικής βαθμίδας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχει και με την ίδια σχέση εργασίας επειδή έχει 
τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ναυπλιέων: 20294/26−6−2013).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 38357/4090/12−8−2013).

      Με την υπ’ αριθμ. 37436/10−7−2013 απόφαση του Δη−
μάρχου Δήμου Κορινθίων, που εκδόθηκε: α) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999 
β) του αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/187/26764/15−1−2013 εγγράφου 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και γ) της αριθμ. 9175/ 9−3−
2011 αιτήσεως του Σενή Κωνσταντίνου του Μιχαήλ υπαλ−
λήλου κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων − Θυρωρών, ανακαλείται 
εξυπαρχής η αριθμ. 17961/5−7−2010 διαπιστωτική πρά−
ξη του Δημάρχου του ιδίου Δήμου (αριθμός απόφασης 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 6567/16−7−2010, ΦΕΚ 739/ 
τ. Γ΄/ 17−8−2010 και ΦΕΚ 1039/τ. Γ΄/27−10−2010 (διόρθωση 
σφάλματος), με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης του ανωτέρω, κατόπιν 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, προκει−
μένου να συνταξιοδοτηθεί, επειδή πλανήθηκε ως προς 
το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης του. Απο−
καθιστά τον Κωνσταντίνο Σενή του Μιχαήλ στη νομική 
κατάσταση στην οποία τελούσε πριν την έναρξη της ως 
άνω διαπιστωτικής πράξης και επαναφέρει αυτόν στην 
υπηρεσία σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Υποχρε−
ωτικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων − Θυρωρών.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Κορινθίων για την ύπαρξη της 
σχετικής πίστωσης: 37541/10−7−2013)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 8093371635/10−7−2013).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 36276/3937/12−8−2013).

  Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.

Ο Γενικός Διευθυντής 
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ

F

OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(3)

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 1161/6.8.2013 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 
1 Ν. 3549/07 και άρθ. 77 του Ν. 4009/11 μονιμοποιείται η 
Ευτυχία Βαγγελάτου του Κωνσταντίνου σε δέση ΔΕΠ 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος 
Μαθηματικών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 1160/6.8.2013 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 
παρ. 1 Ν. 3549/07 και άρθ. 77 του Ν. 4009/11 μονιμοποι−
είται ο Δημήτριος Χελιώτης του Θεοδώρου σε θέση 
ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμή−
ματος Μαθηματικών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 1154/1.8.2013 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με το αρθ. 20 και αρθ. 77 Ν. 
4009/11 και την από 23.5.2013 απόφαση της Πανεπιστη−
μιακής Συγκλήτου του Ιδρύματος μας διορίζεται (εξε−
λίσσεται) η Σοφία Μαρκαντώνη − Κυρούδη του Κωνστα−
ντίνου μόνιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια σε θέση ΔΕΠ 
της βαθμίδας του Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήμα−
τος Φαρμακευτικής με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική 
Φαρμακευτική» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ 
προκ. 1205/13.11.12 τ. Γ΄)

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 
11194/9.8.2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 1153/1.8.2013 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το αρθ. 20 και αρθ. 77 Ν. 4009/11 
και την από 23.5.2013 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου του Ιδρύματός μας διορίζεται (εξελίσσεται) 
η Ελένη Σκαλτσά του Δημητρίου μόνιμη Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή 
με μονιμότητα του Τμήματος Φαρμακευτικής με γνω−
στικό αντικείμενο «Φαρμακογνωστική μελέτη δρογών 
και Ιστορία της Φαρμακευτικής» επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα (ΦΕΚ προκ. 1205 /13.11.12 τ. Γ΄)

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 
11194/9.8.2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 1151/1.8.2013 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το αρθ. 20 και αρθ. 77 Ν. 4009/11 
και την από 23.5.2013 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου του Ιδρύματός μας διορίζεται (εξελίσσεται) 
η Σοφία Μητάκου του Δημητρίου μόνιμη Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια σε δέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή 
με μονιμότητα του Τμήματος Φαρμακευτικής με γνω−
στικό αντικείμενο «Φαρμακογνωστική μελέτη βιοδρα−
στικών φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους» επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 1205/13.11.12 τ. Γ΄)

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 
11194/9.8.2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 4936/26−6−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 148 και 156 του ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Χρήστου 
Σταθόπουλου του Θεόδωρου από τη θέση μέλους Ειδι−
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της 
ΔΕ κατηγορίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημί−
ου Αθηνών με βαθμίδα Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο 

από 25−6−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης παραίτησής της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1123569514/26.6.2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 5629/5−8−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 148 και 156 του ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μαριάνθης 
Μανωλάκη του Δημητρίου από τη δέση υπαλλήλου του 
ΔΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού του Πανεπιστημίου 
Αθηνών με βαθμό Γ΄ και ΜΚ4 του βαθμού αυτού, από 
31−7−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7012296124/5.8.2013).

Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
F

    ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Με την υπ’ αριθμ. 20457/09.11.12 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του 
Ν. 3549/3007 και του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/11, 
διορίζεται ο Αναστάσιος Δουλάμης του Δημητρίου σε 
κενή οργανική θέση Διδακτικού − Ερευνητικού Προσωπι−
κού της βαθμίδας του Λέκτορα με Θητεία, με γνωστικό 
αντικείμενο: «Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)» 
στον Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου, επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η Προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 370/19.05.2009 τ. Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΑΙΘ. 11193/8.8.2013)
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−

κού του Ελληνικού Δημοσίου 8748123211/22.09.2011)

Ο Πρύτανης

ΣΙΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

    ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 377/30.7.2013 πράξη του Πρύτανη του 
Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 του Ν. 3549/2007 και των αρθρ. 18, 19, 20 και 77 του 
Ν. 4009/2011 διορίζεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, 
Δημήτριος Παπαϊωάννου του Ιωάννη, ύστερα από αίτη−
ση εξέλιξης, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή 
και στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Πολιτική 
Περιβάλλοντος», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ 
προκήρυξης 141/τ.Γ΄/08−02−2013)

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 11182/9.8.2013).

Ο Πρύτανης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ
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    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 32212/25 −7−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα 
άρθρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποι−
ήθηκαν με το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την 
Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 
παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ΔΕΠ του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/ 
19−1−2012 τ. Β΄) διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο λέκτορας 
με θητεία Ιωάννης Νικολάου του Κυριάκου, σε οργανική 
θέση καθηγητή, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή 
με τετραετή θητεία, στον Τομέα Φαρμακευτικής Χημεί−
ας του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας (Π.Δ. 98/2013 ΦΕΚ 134/5−6−2013 τ. Α΄), επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρ−
μακοχημεία», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 1151/ 
26−10−2012 τ. Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 11194/9.8.2013)

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 2847 Α/23−07−2013 πράξη του Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 1 του Ν. 3549/07, των 
άρθρων 17, 18, 19, 20, 77 παρ. 1, 3, 7 και 80 παρ. 22α του Ν. 
4009/2011, του Ν. 4076/2012 του Ν. 4115/2013 και την υπ’ 
αρ. 20/21.02.2013 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου, 
αριθμ. 18/25.10.2012, θέμα 6.3 «Τροποποίηση απόφασης 
της Συγκλήτου (αρ. 12/15.12.2011) με θέμα «Εφαρμογή του 
άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) − Διαδι−
κασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως 
τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου» όπως αυτή 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 818/9.04.2013 τ. Β΄, διορίζεται 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου η Λιαράκου Γεωργία του Κυριακούλη σε μόνιμη 
θέση της βαθμίδας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας 
στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Αγωγή» (ΦΕΚ 
προκήρυξης 435/11.04.2012 τ. Γ΄). Ο παραπάνω διορισμός 
αφορά εξέλιξη υπηρετούντος Μόνιμης Επίκουρου Κα−
θηγήτριας.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 
11182/9.8.2013) 

Ο Πρύτανης

ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ
F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. 8972/24−7−2013 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 20 και 77 του 
Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα, διορίζεται μετά από 
εξέλιξη, ο Λέκτορας με θητεία Ευριπίδης Μάρκου του 
Αθανασίου, σε θέση καθηγητή, της βαθμίδας του Επί−
κουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Αλγοριθμική Θεωρία Κατανεμημένων Υπολογισμών», 
του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊ−
ατρική, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. 
προκήρυξης 445/11−4−2012/τ. Γ΄).

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ 11182/9−8−2013) 

   Με την υπ’ αριθμ. 8936/24−7−2013 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 20 και 77 του 
Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα και την αρ. 1322/2−2−
2012 (ΦΕΚ 421/23−2−2012/τ. Β΄) απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. συν. 104/13−1−2012), 
όπως ισχύει σήμερα, διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μό−
νιμος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Αμοιρίδης του 
Σωκράτη, σε μόνιμη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιοπαθολογία της Ανα−
παραγωγής των Μηρυκαστικών», του Τμήματος Κτηνια−
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. 
προκήρυξης 1020/21−9−2012/τ. Γ΄).

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ: 11182/9−8−2013) 

   Με την υπ’ αριθμ. 8968/24−7−2013 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 20 και 77 του Ν. 
4009/2011, όπως ισχύει σήμερα, διορίζεται μετά από εξέ−
λιξη, ο Λέκτορας με θητεία Χαρίλαος Σανδαλίδης του 
Γεωργίου, σε θέση καθηγητή, της βαθμίδας του Επί−
κουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο 
«Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης», του Τμήμα−
τος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσα−
λίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. προκήρυ−
ξης 445/11−4−2012/τ. Γ΄).

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ: 11182/9−8−2013) 

   Με την υπ’ αριθμ. 8929/24−7−2013 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 20 και 77 του Ν. 
4009/2011, όπως ισχύει σήμερα και την αρ. 1322/2−2−2012 
(ΦΕΚ 421/23−2−2012/τ. Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. συν. 104/13−1−2012), όπως 
ισχύει σήμερα, διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Ματθιόπου−
λος του Διονυσίου, σε μόνιμη θέση Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολο−
γία», του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσα−
λίας επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. προκήρυ−
ξης 1275/3−12−2012/τ. Γ΄).

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ: 11182/9−8−2013) 

   Με την υπ’ αριθμ. 8932/24−7−2013 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 20 και 77 του Ν. 
4009/2011, όπως ισχύει σήμερα και την αρ. 1322/2−2−2012 
(ΦΕΚ 421/23−2−2012/τ. Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. συν. 104/13−1−2012), όπως 
ισχύει σήμερα, διορίζεται μετά από εξέλιξη, η Λέκτο−
ρας με θητεία Λαμπρινή Αθανασίου του Βασιλείου, σε 
θέση καθηγητή, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθη−
γητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρι−
κή Γενική Παθολογία», του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσα−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6767

λίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. προκήρυ−
ξης 1020/21−9−2012/τ. Γ΄)

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ: 11182/9−8−2013) 

   Με την υπ’ αριθμ. 9122/26−7−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και 
του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σή−
μερα, διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Αναπλη−
ρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Τσόπελας του Κωνστα−
ντίνου, σε μόνιμη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο 
γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Συμπεριφορά και Αντι−
σεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών», του Τμήματος Πο−
λιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα 
(Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 62/30−1−2012/τ.Γ΄)

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ: 11182/9−8−2013) 

 Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
F

   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 4460/24−7−2013 απόφαση του Πρύτα−
νη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των 
άρθρων 20 και 77 παρ. 3 του 4009/2011, τις διατάξεις του 
Ν. 4115/2013, την κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου 
του Πολυτεχνείου Κρήτης ΦΕΚ υπ’ αρ. 2867/25−10−2012/τ.
Β΄ και την συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέ−
λιξης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
στις 17/05/2013 διορίζεται ο Γρηγορούδης Ευάγγελος 
του Θεοδώρου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−
γητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον Τομέα Οργάνωσης και 
Διοίκησης και στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δι−
αδικασιών Ποιότητας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης αυτής δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αρ. 60/30−01−2012/τ. Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ πρώην ΥΠΕΘΠΑ 11194/9.8.2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 4444/23.7.2013 απόφαση του Πρύτα−
νη του Πολυτεχνείου Κρήτης  που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3ε του Ν. 2517/97, 
του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 
και 77 παρ. 3 του 4009/2011, την κανονιστική απόφαση 
της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΦΕΚ υπ’ αρ. 
2867/25−10−2012/τ.Β΄ και την συνεδρίαση της Επιτροπής 
Επιλογής ή Εξέλιξης της Σχολής Μηχανικών Παραγω−
γής και Διοίκησης στις 22/04/2013 διορίζεται ο Δουλά−
μης Αναστάσιος του Δημητρίου στη βαθμίδα του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον Τομέα 
Οργάνωσης και Διοίκησης και στο γνωστικό αντικείμε−
νο «Ευφυείς Μέθοδοι − Συστήματα Ανάλυσης Βάσεων 
Δεδομένων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης αυτής δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αρ. 60/30−01−2012/τ. Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ πρώην ΥΠΕΘΠΑ 11194/9.8.2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 4456/23.7.2013 απόφαση του Πρύτα−
νη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, 
των άρθρων 20 και 77 παρ. 3 του 4009/2011, τις διατάξεις 

του Ν. 4115/2013, την κανονιστική απόφαση της Συγκλή−
του του Πολυτεχνείου Κρήτης ΦΕΚ υπ’ αρ. 2867/25−10−
2012/τ.Β΄ και την συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής 
ή Εξέλιξης της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στις 
18/06/2013 διορίζεται ο Παρανυχιανάκης Νικόλαος του 
Βασιλείου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στη 
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, στον Τομέα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και 
Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής και στο γνωστικό αντι−
κείμενο «Γεωργική Μηχανική», επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα.

Η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης αυτής δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αρ. 103/03−02−2012/τ. Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ πρώην ΥΠΕΘΠΑ 11194/9.8.2013)

Ο Πρύτανης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 5658/24.7.2013 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 περ. ε', 19, 20 και 
77 παρ. 3 και 4β του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), διορίζεται, 
από εξέλιξη, ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΜΟΣ του ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, 
σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή 
Καθηγητή του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επι−
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με 
γνωστικό αντικείμενο «ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ», επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η προκήρυξη 45/21−1−2013 τ. Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ: 11182/9.8.2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 5653/24.7.2013 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 περ. ε', 19, 20 
και 77 παρ. 3 και 5 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), διο−
ρίζεται, από εξέλιξη, η ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του ΑΝ−
ΔΡΕΑ, με θητεία και σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστή−
μης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
με γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕ−
ΛΕΣΗ − ΚΙΘΑΡΑ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ 
στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 53/23−1−2013 τ. Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ: 11182/9.8.2013)

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

    Με την υπ’ αριθμ. 12774/25−7−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011, 
καθώς και με το Π.Δ/μα 89/4−6−2013 (ΦΕΚ 130/5−6−2013 
τ. Γ΄), το Π.Δ/μα 97/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/5−6−2013 τ.Α΄) και 
την υπ’ αριθμ. 10852/1−7−2013 απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1696/10−7−2013 ΦΕΚ τ. Β΄), 
διορίζεται η μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Ιλιάνα Ζάρρα 
του Θεοφάνη, σε μόνιμη θέση καθηγητή της βαθμίδας 
του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διαχείρισης 
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με 
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έδρα το Αγρίνιο) της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό 
αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεο−
ελληνική Τέχνη», (ΦΕΚ προκήρυξης 882/27−8−2012 τ. Γ΄)

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ πρώην ΥΠΑΙΘ: 11182/9−8−2013) 

   Με την υπ’ αριθμ. 12088/18−7−2013 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011 
και την υπ’ αριθμ. 476/8−3−2012 απόφαση της Συγκλή−
του του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1141/10−4−2012), δι−
ορίζεται ο μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος 
Βουτσινάς του Παναγή, σε μόνιμη θέση καθηγητή της 
βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήμα−
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Δι−
οίκησης» (ΦΕΚ προκήρυξης 425/11−4−2012 τ. Γ΄).

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ 11182/9−8−2013) 

   Με την υπ’ αριθμ. 11865/15−7−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011 
και την υπ’ αριθμ. 476/8−3−2012 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1141/10−4−2012), διορί−
ζεται η με θητεία Λέκτορας Βασιλική Ρήγα του Νικο−
λάου σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου 
Καθηγητή με θητεία του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρ−
μοσμένης Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο 
«Θεατρική έκφραση, ρυθμός και κίνησης στην προσχο−
λική αγωγή», (ΦΕΚ προκήρυξης 1061/2−10−2012 ΦΕΚ τ. 
Γ΄και 1326/17−12−2012 ΦΕΚ τ. Γ΄).

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ 11182/9−8−2013) 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
F

   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Με την υπ’ αριθ. ΤΠ − 3947/17−07−2013 πράξη του 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
(ν. 2517/1997, άρθρο 24 και 25 του ν. 3549/2007 και άρθρο 
77 του Ν. 4009/2011) διορίζεται ο Επίκουρος Καθηγητής 
Ζέρβας Ευθύμιος του Νικολάου, ύστερα από εξέλιξη, σε 
μόνιμη θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της 
βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Θετι−
κών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνο−
λογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» με 
προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 29/τ. Γ΄/24−01−2012).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ. 11194/9.8.2013)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΩΣΗΣ  
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