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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(1)
  Με την υπ’ αριθμ. Ε. 1123/128/08/15.7.2008 απόφαση 

του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος: 1. α) Ανακαλείται η 
υπ’ αριθμ. Ε.1123/45/08/14.4.2008 απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. 
κατά το μέρος που αφορά την εγγραφή στον Πίνακα Α΄ 
«Προακτέων» για το έτος 2008 της Αρχικελευστή Λ.Σ. 
(εκ Λ/Φ) KAZAKH Ελένης (Α.Μ.:2482) και την προαγωγή 
αυτής στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. εκτός οργα−
νικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες. β) Ανακαλείται 
η υπ’ αριθμ. 1126/187/08/14.5.2008 απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. 
(ΦΕΚ 518 Γ΄/2.6.2008), που αφορά την αποστρατεία της 
Ανθυπασπιστή Λ.Σ. (εκ Λ/Φ) εκτός οργανικών θέσεων, 
KAZAKH Ελένης (Α.Μ.:2482), λόγω παρέλευσης του χρο−
νικού ορίου (τριάντα ημέρες) από την προαγωγή της στο 
βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ., κατόπιν αποδοχής από 
τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής της αίτησης αποστρατείας που υπέβαλε, 
έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις πα−
ραμονής της στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος.

γ) Προάγεται στον βαθμό του Ανθυπασπιστή Λιμε−
νικού Σώματος η Αρχικελευστής Λ.Σ. KAZAKH Ελένη 
(A.M.:2482) αναδρομικά από 8.6.2007, ημερομηνία δημο−
σίευσης του ν. 3569/2007 (Μέρος Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων 
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος− Τροποποίηση διατά−
ξεων του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» 
(ΦΕΚ 122 Α΄/2007), επειδή συμπλήρωσε τα προβλεπόμενα 
από το νόμο προσόντα προαγωγής, ήτοι είκοσι ένα (21) 
έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάτα−
ξής της στο Λ.Σ. και είναι απόφοιτος Λυκείου (άρ. 2 παρ. 
12(β) του ν. 3569/2007).

δ) Τίθεται σε αποστρατεία η Ανθυπασπιστής Λ.Σ. 
(εκ Λ/Φ) KAZAKH Ελένη (AM: 2482) από 11.4.2008, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 95 παρ. 3 του ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 

311 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού 
Σώματος», κατόπιν αποδοχής από τον Υπουργό Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής της 
αίτησης αποστρατείας που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώ−
σει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής της στις 
τάξεις του Λιμενικού Σώματος.

Η ανωτέρω εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του 
Λιμενικού Σώματος μέχρι την 31.12.2015.

2. α) Κυρώνεται το από 25.6.2008 πρακτικό έκτακτης 
κρίσης ενός (01) θανόντος Αρχικελευστή Λ.Σ. εκ Λ/Φ, που 
συνέταξε το αρμόδιο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης 
Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, έτους 2008.

β) Απονέμεται την 7.11.2007, ο βαθμός του Ανθυπασπι−
στή Λ.Σ. στον Αρχικελευστή Λ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Κωνστα−
ντίνο του Ευστρατίου (ΑΜ:2506) που ευρίσκετο στην 
ενεργό υπηρεσία την 8.11.2007, ημερομηνία θανάτου 
του, ανεξάρτητα από την συμπλήρωση των τυπικών 
προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων 
και ακολούθως αυτός αποστρατεύεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του 
ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α/2002).

   Ο Αρχηγός

Θ. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(2)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Με την υπ’ αριθμ. 30048/7.7.2008 απόφαση του Δημάρχου 
Νέας Σμύρνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 74 και 79 του ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη 
γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 
μετατάσσεται η υπάλληλος ΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κων−
σταντίνου, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Δ΄, από το 
Δήμο Άνω Λιοσίων στο Δήμο Νέας Σμύρνης σε κενή ορ−
γανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 7551/21041/ 
8.8.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 4309/9.7.2008 απόφαση της Προέδρου 
του Δ.Σ. του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 
και 79 του ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση 
του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο 
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υπάλληλος ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γεωργίου, κλάδου 
ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Α΄, από το Δήμο Αθηναίων 
στον Πολιτισμικό Οργανισμό Δήμου Αθηναίων σε κενή 
οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 8096/21407/ 
6.8.2008).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφερείας

Η Διευθύντρια
ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ    

-
 Με την υπ’ αριθμ. 24817/25.7.2008 απόφαση του Δημάρ−

χου Γαλατσίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007, καθώς και με 
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΚΑΚΙΣΗ ΑΜΑΛΙΑ 
του Αθανασίου από τον κλάδο ΥΕ 16 Προσωπικό Καθα−
ριότητας εξωτ. χώρων με βαθμό Δ΄ σε κενή ομοιόβαθμη 
οργανική θέση του κλάδου TE 13 Τεχνολογίας Γεωπονίας 
(κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Ηρακλείου−Σχολή Τεχνολογίας Γε−
ωπονίας − Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (από 14.6.1989).

Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 8.500,00 
ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6011.0001 του προϋπο−
λογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2008.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 9247/22223/ 
13.8.2008).

      Με την υπ’ αριθμ. 166545/17.7.2008 απόφαση του Δη−
μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 75, 77 και 79 του ν. 3584/2007, 
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ευάγγελου από τον κλά−
δο ΔΕ 30 Τεχνιτών (Γενικά) σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων με βαθμό Α΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 9009/22052/ 
11.8.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 166575/17.7.2008 απόφαση του Δη−
μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 75, 77 και 79 του ν. 3584/2007, 
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος 
ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ευάγγελου από τον κλάδο 
ΔΕ 30 Τεχνιτών (Γενικά) σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων με βαθμό Α΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 9008/22051/ 
11.8.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 166470/17.7.2008 απόφαση του Δη−
μάρχου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 74 και 79 του ν. 3584/2007 και με τις 
σύμφωνες γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων, μετατάσσεται η υπάλληλος ΒΕΝΕΤΗ ΑΘΗ−
ΝΑ του Αχιλλέα, κλάδου ΔΕ 6 Σχεδιαστών με βαθμό Γ΄, 
από τον Δήμο Ραφήνας στο Δήμο Αθηναίων σε κενή 
οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 9002/22046/ 
11.8.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 24815/25.7.2008 απόφαση του Δημάρ−
χου Γαλατσίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007, καθώς και με τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

του Γερασίμου από τον κλάδο ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαρι−
ότητας− φυλάκων παιδικών χαρών με βαθμό Δ΄ σε κενή 
ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού 
(κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου με έτος κτήσης 1997).

Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 5.000,00 
ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6011.0001 του προϋπο−
λογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2008.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 9245/22221/ 
13.8.2008).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφερείας 

Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ   

F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(3)

  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στο ΦΕΚ 729/6.8.2008 (τεύχος τρίτο) στο οποίο δημοσι−
εύθηκε πίνακας διοριστέων με την υπ’ αριθμ. 1520/5.6.2008 
απόφαση του Δ΄ Τμήματος ΑΣΕΠ σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 1/366Μ/2007 προκήρυξη του Δήμου Γεωργιουπόλεως 
(ΦΕΚ 283/2007), επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Το εσφαλμένο:
«Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλά−

δος ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών»
Στο ορθό:
«κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κλάδος ΤΕ3 

Πολιτικών Μηχανικών»
Ομοίως:
Το εσφαλμένο:
«στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλά−

δος TE 17 Διοικητικού Λογιστικού»
Στο ορθό:
«κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κλάδος TE 17 

Διοικητικού Λογιστικού».

  (Από το Δήμο Γεωργιουπόλεως)

F   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(4)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Αριθμ. 4295
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού 

Ερευνητι κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος Ορ−
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομι−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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 Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρία 9η/2007−08/11.6.2008)
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Προκηρύσσουμε την πλήρωση:
• Μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή 

ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δί−
καιο».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση υπο−
ψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε προ−
θεσμία 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 προσδιορισθεί, 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, 24 Ιουλίου 2008
Ο Πρύτανης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ   
F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριθμ. 8342/561

 Προκήρυξη μιάς (1) θέσης Δ.Ε.Π. στο τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

   Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στη 
συνεδρίασή της υπ’ αριθμ. 10/4.12.2007 αποφάσισε την προ−
κήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με 
γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»,

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 14 
του ν. 1268/1982, 6 του ν. 2083/1992 όπως ισχύει μετά την 
αντικατάσταση και τροποποίησή του από τα άρθρα 21, 
23, 24 και 25 του ν. 3549.2007, των άρθρων 1 και 4 του 
ν. 2517/1997, καθώς και τις υπ’ αριθμ. 38913/Β1/24.5.2007 
(ΦΕΚ Β΄ 608/24.5.2007) και υπ’ αριθμ. 138390/Β1/3.12.2007 
(ΦΕΚ 2360/12.12.2007 τ. Β΄) αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στη 
Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατία 156, 540 06 Θεσσα−
λονίκη, τηλ.: 2310 891461) μέσα σε αποκλειστική προθε−
σμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο της δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και 

πιστοποιητικά ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν 
στο εξωτερικό, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επι−
στημονική δράση του υποψηφίου, σε τριάντα πέντε (35) 
αντίτυπα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, σε τριάντα πέντε 
(35) αντίτυπα.

5. Επιστημονικές εργασίες, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 

της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 

Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και 
ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.
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Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπα−
ϊκής 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 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 υπο−
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους −μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υπο−
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητι−
κό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας ή να προσέλθουν 
σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, για 
την πιστοποίηση της ελληνομάθειάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήμα−
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στα τηλέφωνα 
2310 891457 και 2310 891461 κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 
14.30 μ.μ.

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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Ο Πρύτανης

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ   
F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Αριθμ.5148
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ 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 άρθρου 1 
παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε 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 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επι−
κοινωνίας (συν. 8/14.5.2008) της Σχολής Κοινωνικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία 
του Πολιτισμού και Ψηφιακός Πολιτισμός».

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.

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.

H 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).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 23 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ   

-
  Αριθμ. 5120

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ 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 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 132/1999, 
τ. Α΄).

5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Εδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (συν. 
07/4.6.2008, θέμα 4°) της Σχολής Επιστημών της Διοί−
κησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Επιστημών της Διοίκησης.
Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνω−

στικό αντικείμενο «Δίκαιο των Επιχειρήσεων».
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 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 
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 προσδιορισθεί, 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, 22 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ   

F

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Δια της υπ’ αριθμ. 274/4.7.2008 πράξεως του Σεβασμι−
ωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, 
εκδοθείσης συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις του 
άρθρου 19, παρ. 5 του ν. 2819/2000 και της υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/463/20440/16.8.2007 αποφάσεως της 
Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής διορθώνεται το ΦΕΚ 
(652 τ. Γ/15.7.2008) ως εξής:

Από το λανθασμένο: «διορίζεται ο Αθανάσιος ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΥ του Αθανασίου, Πτυχιούχος του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Νομικών και Οι−
κονομικών Επιστημών Α. Π. Θ., δόκιμος Υπάλληλος της 
Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας εις 
την κενήν θέσιν κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού με 
εισαγωγικόν βαθμόν Δ΄ και Μ.Κ. 18, από 15.7.2008».

Στο ορθό:
«διορίζεται ο Αθανάσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Δημητρί−

ου, Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 
της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., 
δόκιμος Υπάλληλος της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, 
Πέλλης και Αλμωπίας εις την κενήν θέσιν κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού με εισαγωγικόν βαθμόν Δ΄ και 
Μ.Κ. 18, από 15.7.2008».

   Ο Μητροπολίτης

† Ό Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας 
ΙΩΗΛ   
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  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου 
από την υπ’ αριθμ. 6/7.3.2008 συνεδρίαση, εγκρίθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3528/2007 η με−
τάταξη του Γεωργίου Λαγουρού του Γεωργίου, υπαλλήλου 
του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλάδου ΥΕ2 Κηροποιών−Κηροδοτών στην κενή 
ομοιόβαθμη οργανική θέση Κλητήρα του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλάδου 
ΥΕ1 Κλητήρων−Νυκτοφυλάκων−Νεοκόρων.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης 1 της 40/14.12.2007 Συ−
νεδρίασης).

   Ο Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ   
F

  ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. Φ13/39653/8.8.2008 απόφαση−του 
Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρε−
σία του Ιδρύματος του μόνιμου υγειονομικού υπαλλή−
λου ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Χρήστου με Γ΄ βαθμό 
του κλάδου TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας επειδή από 
24.7.2008 διορίστηκε στο Κ.Υ. Ναυπάκτου με την υπ’ 
αριθμ. 13069/20.11.2007 πράξη του Διοικητή του Νοσο−
κομείου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 559/12.6.2008/ τ. Γ΄, 
σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE Ραδιολογίας 
Ακτινοβολίας στο Κ.Υ. Ναυπάκτου.

    Με την υπ’ αριθμ. Φ13/20219/13.8.2008 απόφαση του 
Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία 
του Ιδρύματος της ΤΑΤΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ του Αλέξαν−
δρου υγειονομικού υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (A.M. 20219) από τις 
29.7.2008 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτο−
δίκαια αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 605849/29.7.2008 δεύτερη 
αίτησή της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και 
οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007) λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

    Με την υπ’ αριθμ. Φ11/24239/12.8.2008 απόφαση του Δι−
ευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία 
του Ιδρύματος της ΓΚΑΖΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤ−
ΤΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ υγειονομικού υπαλλήλου με βαθμό Α΄ 
του κλάδου TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ−ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (A.M.24239) 
από τις 31.7.2008 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε 
αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 1654/31.7.2008 δεύτερη 
αίτησή της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και 
οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού 
Κώδικα ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007) λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική της σχέση.

    Με την υπ’ αριθμ. Φ11/18758/12.8.2008 απόφαση του 
Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία 
του Ιδρύματος της ΜΠΑΛΟΥΤΟΓΛΟΥ−ΠΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΛΓΑΣ του Αριστείδη υγειονομικού υπαλλήλου με βαθμό 
Α΄ του κλάδου TE Νοσηλευτικής−Μαιευτικής (A.M. 18758) 
από τις 11.8.2008 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε 
αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 2428/11.8.2008 δεύτερη 
αίτησή της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και 

οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα ν. 3528.2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007) λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

   Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΜΟΥ   

-
 Με την υπ’ αριθμ. Φ13/12443/7.8.2008 απόφαση του 

Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία 
του Ιδρύματος της ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του 
Ιωάννη υγειονομικού υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου 
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (A.M. 12443) από τις 
29.7.2008 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυ−
τοδίκαια αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 4846/29.7.2008 δεύτερη 
αίτησή της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και 
οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007) λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

   Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ   
F

  ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 48/30.7.2008 πράξη Προέδρου του 
Ταμείου Νομικών, που εκδόθηκε έχοντας υπόψη την προ−
κήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 2Κ/2007, τα υπ’ αριθμ. 19211/16.5.2008 
και 20356/26.5.2008 έγγραφα του Α.Σ.Ε.Π. που αφορούν 
τις αιτήσεις και τον πίνακα διοριστέων της προκήρυ−
ξης 2Κ/2007 καθώς και τον π.δ. 53/2005 που αφορά 
τον Οργανισμό του Ταμείου Νομικών, διορίζονται ως 
δόκιμοι τακτικοί υπάλληλοι σε κενές οργανικές θέσεις 
με εισαγωγικό βαθμό Ε΄ της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου 
Επιμελητών οι:

1. Παρασίδου Μαρία του Ιωάννη και
2. Μπλιάγκα Ελευθερία του Κωνσταντίνου.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από τους εν λόγω διο−

ρισμούς θα καλυφθεί από τον λογαριασμό με κωδικό 
00.10.0003 «Αποθεματικό νέων διορισμών» που υπάρχει 
στον προϋπολογισμό του Ταμείου Νομικών έτους 2008.

   Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ   

F

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Με την υπ’ αριθμ. Φ6/10807/12.8.2008 απόφαση του 
Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας και Στερεάς Ελλάδας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3599/2007 και του ν. 3527/2007, 
μετατάσσεται η υπάλληλος ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών − τριών από το 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σε αντί−
στοιχη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου 
Τρικάλων.

   Με εντολή Διοικητή
Ο Υποδιοικητής

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΜΑΝΤΕΣ   
F

  ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ−
ΜΕΤΑΞΑ

Με την υπ’ αριθμ. 7566/10.4.2008 απόφαση του Διοι−
κητή του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά 
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− «ΜΕΤΑΞΑ» της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3528/2007, διορίσθηκαν οι:
α/α Ονομ/νυμο Πατρώνυμο Κατ/ρία Κλάδος Βαθμός
1 ΡΑΝΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
Δ΄

2 ΓΙΑΝΝΑΡΗ
 ΕΛΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Δ΄

3 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Δ΄

4. ΚΕΔΡΑ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Δ΄

5. ΖΑΜΠΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Δ΄

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 9126/24.7.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 8455/11.4.2008 πράξη του Διοικη−
τή του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά − 
ΜΕΤΑΞΑ, που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 4/12.3.2008 
απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλ−
λήλων του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3528/2007, άρθρο 69, 70 και 73 εγκρίνεται η μετάταξη 
της κάτωθι υπαλλήλου:

ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Δ/κού − Λογ/κού και βαθμό Α΄, σε κενή ομοιό−
βαθμη οργανική θέση ανώτερης κατηγορίας TE κλάδου 
TE Διοίκησης του ιδίου Νοσοκομείου.

(Αριθμ βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 9604/29.7.2008).

   Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ   
F

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 307/8401/13.8.2008 απόφαση του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, γίνεται απο−
δεκτή η παραίτηση της μόνιμου υπαλλήλου Τσαλτίκου 
Ευαγγελίας του Δημητρίου, κλάδου Υ.Ε Προσωπικού 
Εστίασης με ειδικότητα (Τραπεζοκόμος), με τον Γ΄ βαθ−
μό, για συνταξιοδοτικούς λόγους και διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από 31.7.2008 
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί−
τησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄).

   Ο Διοικητής

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ   
F

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

Με την υπ’ αριθμ. 4540/7.7.2008 κοινή απόφαση του 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος 
Διονύσιος» της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και του Προέδρου του 
Κέντρου Υποστήριξης για Άτομα με αναπηρίες (ΚΕΚΥ−
ΚΑΜΕΑ) Καρδίτσας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας− Στερεάς 
Ελλάδας η οποία εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
8/2008 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ζ. 
μετατάσσεται ο ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΗ−
ΣΤΡΑΤΟΥ, μόνιμος υπάλληλος του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδί−
τσας του Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού σε κενή 
Οργανική Θέση του Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 

(θυρωρών) του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος 
Διονύσιος» και στο Βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 και 
ύστερα από αίτησή του.

   Ο Διοικητής του Γενικού Ο Πρόεδρος του 
 Νοσοκομείου Ζακύνθου ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας
           κ.α.α.
 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΛΑΠΕΛΑΣ   

-
 Με την υπ’ αριθμ. 34/13.8.2008 πράξη του Διοικητή 

του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύ−
σιος» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η από 13.8.2008 υπ’ αριθμ. 
5617/13.8.2008 Υπεύθυνη δήλωση παραίτησης της μόνι−
μου υπαλλήλου ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΝΕΡΑΤΖΙΑ του Κων/νου 
του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων του Γενικού Νοσο−
κομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» με Δ΄ βαθμό λόγω 
διορισμού της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης..

   Ο Διοικητής κ.α.α.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗ   
F

  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. Γ5/12386/4.8.2008 κοινή απόφαση των 
Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών 2ης Πειραιώς 
και Αιγαίου και 3ης (Μακεδονίας), που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 του ν. 1199/1981, 
3 του ν. 1288/1982 και 24 του ν. 3599.2007, μετατάσσε−
ται η μόνιμη υπάλληλος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ του Χαρίλαου, της 
κατηγορίας TE του κλάδου Εργοθεραπευτών σε ομοιό−
βαθμη κενή οργανική θέση ίδιου κλάδου και κατηγορί−
ας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με τον 
κατεχόμενο βαθμό.

   Οι Διοικητές

 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς  3ης ΥΠΕ
 και Αιγαίου (Μακεδονίας)
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F   

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. Φ/Γ/10/4651/19.2.2008 απόφαση του 
Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6, 
7, 8 και 10 του ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 
19 του ν. 1339/1983 όπως ισχύουν, διορίζεται ως δόκιμος 
υπάλληλος με βαθμό Δ, ο ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του 
Κων/νου, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Προ−
σωπικού Ασφαλείας. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  9134/24.7.2008).

Με την υπ’ αριθμ. Φ/Γ/10/5520/28.2.2008 απόφαση του 
Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6, 
7, 8 και 10 του ν. 3528/2007, διορίζονται ως δόκιμοι υπάλ−
ληλοι με βαθμό Δ, οι ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ−ΙΩΣΗΦ 
του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δι−
οικητικού Οικονομικού και ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
του Δημητρίου σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών). 
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(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 9134/24.7.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 20490/4.8.2008 πράξη του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 
γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία μας 
της μονίμου υπαλλήλου Καλαμπόκη − Τσουμάνη Χρυ−
σάνθης, του κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄, 
από 31.7.2008 λόγω συνταξιοδότησης, ύστερα από τις 
4.7.2008 και 31.7.2008 αιτήσεις της, σύμφωνα με το άρ−
θρο 148 του ν. 3528/2007.

   Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ   
F

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Με την υπ’ αριθμ. 16526/31.7.2008  πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής 
σχέσης από την υπηρεσία από 31.7.2008 ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της Γι−
αννοπούλου − Στεφανίδου Ιουλίας του Χαρίση μόνιμου 
υπαλλήλου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού− Λογιστικού του 
Νοσοκομείου με Α΄ βαθμό και 1° Μ.Κ, λόγω συνταξιο−
δότησης.

   Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής

Α. ΛΥΤΗΣ   

  
F

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
«ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

 Με την υπ’ αριθμ. 2625/3.3.2008 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ−ΚΩΣΤΑ» 
διορίζονται οι:

1. ΣΚΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ σε θέση TE 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ με βαθμό Δ΄ στο Κ.Υ. Αστακού

2. ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σε θέση 
TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ με βαθμό Δ΄ στο Κ.Υ. Άνω−
Χώρας.

3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε 
θέση ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ με βαθμό Δ΄στο Κ.Υ. Άνω−Χώ−
ρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005 άρθρο 7, 
παρ. 8 «περί αρμοδιοτήτων Διοικητή», ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α/1994) άρθρο 18 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» 
όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέ−
στερα, των άρθρων 4−17 του ν. 3528 (ΦΕΚ 26 Α/2007) 
«Κύρωση του κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ»,το άρθρο 24 του ν. 2716/1999 όπως 
συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν μεταγενέστερα. 
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΥΚΑ 9134/24.7.2008).

   Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ   

F

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ − ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

   Με την υπ’ αριθμ. 267/1.4.2008 απόφαση της Αντιπρο−
έδρου του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής Αποκατά−
στασης Αιγίου−Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού της 6ης 

Δ.Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτι−
κής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δι−
ατάξεις, διορίζεται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση:

Ζουμή Παναγιώτα του Παναγιώτη, κατηγορίας Τ.Ε., 
κλάδου Νοσηλευτικής και στον εισαγωγικό βαθμό Δ.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΥΚΑ 9581/28.7.2008).

   Η Αντιπρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ    
F

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Με την υπ’ αριθμ. 9207/13.6.2008 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου που εκδόθηκε μετά 
την υπ’ αριθμ. 10/21.4.2008 Θ8ο απόφαση Δ.Σ και την 
υπ’ αριθμ. 7/2.6.2008 Θ2ο απόφαση Υ. Σ.−Γ.Ν. Κορίνθου 
μετατάσσεται η Παππά Μαρία του Αλεξάνδρου κλάδου 
ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων με βαθμό Γ΄ σε κενή οργανική θέση 
ανώτερης κατηγορίας TE κλάδου TE Νοσηλευτών−τριών 
με το βαθμό που κατέχει καθότι κατέχει τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 9139/24.7.2008).

   Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 
F

  ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ − ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 188/26.6.2008 απόφαση του Διοικητή 
του Κρατικού Θεραπευτηρίου − Κέντρου Υγείας Λέρου 
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαί−
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του 
ν. 3528/2007, διορίζεται σε αντίστοιχη κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕ−
ΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ−ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ, προκειμένου 
να στελεχώσει την Κινητή Μονάδα του Θεραπευτηρίου 
μας, στον Δ΄ βαθμό η κατωτέρω:
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός

ΤΣΙΓΕΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ
ΠΕ 
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Δ΄

(Αριθμ. βεβ. ΥΔ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 9440/29.7.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 189/26.6.2008 απόφαση του Διοικητή 
του Κρατικού Θεραπευτηρίου − Κέντρου Υγείας Λέρου 
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαί−
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του 
ν. 3528/2007, διορίζεται σε αντίστοιχη κενή οργανική 
θέση του κλάδου TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ του ΚΡΑΤΙ−
ΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ−ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ στον 
Δ΄ βαθμό η κατωτέρω:

Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός
ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΚΗ 
ΑΡΤΕΜΙΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥ−
ΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Δ΄

(Αριθμ. βεβ. ΥΔ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 9440/29.7.2008).

   Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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