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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. 3801/1/2−α΄/13.7.2009 απόφαση του 
Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 9 παρ. 10 
του ν. 2734/1999 (Α΄ 161) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα 
και άλλες διατάξεις», βάσει του οποίου οι διατάξεις των 
άρθρων 4 παρ. 8 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138) «Υπηρεσίες 
Συνοριακής Φύλαξης......» όπως αντικαταστάθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3181/2003 (Α΄ 218), 
έχουν ανάλογο εφαρμογή και για το προσωπικό των 
Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας και 3 παρ. 
2 και 15 του ν.δ. 935/1971 (Α΄ 149) «Περί καταστάσεως εν 
γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής......», απολύεται από 
την Ελληνική Αστυνομία, ο Ειδικός Φρουρός Παπαθωμάς 
Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΓΜ 3801), που γεννήθηκε 
το έτος 1979 στην Πάτρα − Αχαΐας, ύστερα από αίτη−
ση του, επειδή συμπλήρωσε δύο (2) έτη υποχρεωτικής 
υπηρεσίας από την πρόσληψή του.

  Ο Προϊστάμενος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

-
    ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 36201 φ.200.13/9.7.2009 απόφαση 
Αρχηγού Πυρ/κού Σώματος που εκδόθηκε στην Αθήνα, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 15 
και 16 του ν.δ. 935/1971 «Περί καταστάσεως εν γένει 
των οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της 
Αστυνομίας Πόλεων και του Π.Σ.», των άρθρων 1, 2 και 
3 του β.δ/τος 651/1971 «Περί διαδικασίας απολύσεων 
οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της 
Αστυνομίας Πόλεων και Πυρ/κού Σώματος τη αιτήση 

των», του άρθρου 37 του ν.δ. 974/1971, του άρθρου 6 
του ν. 1339/1983, απολύονται ύστερα από αίτησή τους οι 
παρακάτω Αρχ/στες Γ.Υ. μη παραγωγικής Σχολής:

 1. (6137) Ζαμπατέλης Κων/νος του Ευστρατίου
 2. (6268) Κοτσικάρης Πασχάλης του Παναγιώτη
 3. (6982) Μουρκόγιαννης Γεώργιος του Αριστείδη
 4. (7013) Καλταρίδης Κυριάκος του Ηλία
 5. (5880) Γρηγοριάδης Ιωάννης του Δωρόθεου
 6. (6866) Καρτάλος Σταύρος του Κων/νου
 7. (12264) Πολυδωρόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου
 8. (12266) Ρουμελιώτης Γεώργιος του Χρήστου
 9. (12095) Σπερδούλης Διαμαντής του Ανδρέα
10. (12070) Μουτόπουλος Γεώργιος του Αντωνίου
11. (11834) Νικολάίδης Ευάγγελος του Ελευθερίου
12. (11788) Γκουντάκος Ιωάννης του Γεωργίου
γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ−

νταξιοδότησή τους χρόνο υπηρεσίας και απονέμεται σ’ 
αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός του Πυρονόμου.

  Με εντολή Αρχηγού
Ο Υπαρχηγός

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2)
Με το από 8.7.2009 Προεδρικό Διάταγμα που εκδό−

θηκε με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, απονέμεται χάρη στον πρώην διά−
κονο Νεκτάριο (κατά κόσμον Γεώργιο) Τζάνο, κληρικό 
της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, 
καταδικασθέντος σε καθαίρεση με βάση την υπ’ αριθμ. 
1η/1990/7.2.1990 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Συνοδικού 
Δικαστηρίου.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 

-
  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10/64615/Δ5/13.7.2009 υπουργική 

απόφαση, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 37 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) β) των άρθρων 
12, 13, και 62 του ν. 1566/85 (Α΄ 167) και γ) του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), διορίζονται οι παρακάτω 
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αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέ−
σεις του Αρσάκειου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 18 ως εξής:

1. Βαμβακίδου Ναταλία του Ιωάννου, πτυχιούχο του 
Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί−
δευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης.

2. Πάχτα Βασιλική του Γεωργίου, πτυχιούχο του Τμή−
ματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευ−
σης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Με την υπ’ αριθμ. Φ.908/74624/Η/25.6.2009 Απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 και 
73 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 26/9.2.2007), μετατάσσεται 
η Κατσαρού−Βασδέκη Ελένη του Αποστόλου, υπάλληλος 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α΄, του 3ου Γυμνασίου 
Αγίας Παρασκευής, σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΔΕ1 Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 14502/29.6.2009).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

-
      Αριθμ. Φ.201/2/ 83671/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού Προ−

σωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Θεσσαλονίκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του ν. 3432/2006, «Δομή και 

λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
2) Την υπ’ αριθμ. 9916/Β1/26.1.2007 Απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
103Β΄/30.1.2007).

3) Την υπ’ αριθμ. 99927/Β1/29.9.2006/Κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλήρω−
σης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1504 ΦΕΚ 
τ. Β/12.10.2006.

4) Το με αριθμό 12697/Β1/1.2.2007 «Αξιολόγηση του 
Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών» έγγραφο του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.

5) Τις προβλέψεις του ν. 2431/ 1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διο−
ρισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Δημόσια Διοίκηση».

6) Το π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα….. 
του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».

7) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

8) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης της οποίας η 
έναρξη έγινε 1.9.2007, μετά τη με αριθμό 9918/Β1/26.1.2007 
«Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το 
ακαδημαϊκό έτος 2007−2008» απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9) Την υπ’ αριθμ. Φ200/43/3013/Β2 15.4.2009 «Προγραμ−
ματισμός πλήρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες 
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» κοινή απόφαση των Yπουρ−
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομι−
κών, (903Β΄ΦΕΚ/ 14.5.2009).

10) Το υπ’ αριθμ. 28/21.5.2009 Πρακτικό της Διοικούσας 
Επιτροπής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Θεσσαλονίκης, (θέμα 6ο «Καθορισμός γνωστικών Αντι−
κειμένων για πλήρωση θέσεων διδακτικού προσωπι−
κού της ΑΕΑ και αντίστοιχων βαθμίδων ανά γνωστικό 
αντικείμενο»).

11) Το υπ’ αριθμ. 833/25.5.2009 έγγραφο της Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

12) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα 
καλυφθεί από τον φορέα 19−230 «Γενική Γραμματεία 
Θρησκευμάτων» ΚΑΕ ομάδας 0200, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πλήρωση μίας (1) θέσης διδα−
κτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστι−
κής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο 
«Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή και Νεώτερη Εκκλησιαστική 
Τέχνη » στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του 
Λέκτορα για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμ−
ματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων κατά 
προτεραιότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακα−
δημίας:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και 

λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟ−
ΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) σε οκτώ (8) τουλάχιστον 
αντίγραφα.

3. Βιογραφικό σημείωμα σε δώδεκα (12) τουλάχιστον 
αντίτυπα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές 
και την επιστημονική δραστηριότητά τους.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) αντίτυπα.

5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε δύο 
(2) αντίτυπα.

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοι−
νότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεν−
νήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατά−
σταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από 
την Υπηρεσία).

8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου 
τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού 
αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής 
διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προ−
σκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης 
διορισμού του.

9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχε−
τικής διαδικασίας εκλογής.
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10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους−
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπο−
βληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού 
Α.Ε.Ι ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυ−
μνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.  

Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. Φ.201/4/83669 /Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού Προ−

σωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Θεσσαλονίκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του ν. 3432/2006, «Δομή και 

λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
2) Την υπ’ αριθμ. 9916/Β1/26.1.2007 Απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
103Β΄/30.1.2007).

3) Την υπ’ αριθμ. 99927/Β1/29.9.2006/Κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλήρω−
σης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1504 ΦΕΚ 
τ. Β/12.10.2006.

4) Το υπ’ αριθμ. 12697/Β1/1.2.2007 «Αξιολόγηση του 
Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών» έγγραφο του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.

5) Τις προβλέψεις του ν. 2431/ 1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διο−
ρισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Δημόσια Διοίκηση».

6) Το π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα….. 
του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».

7) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

8) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης της οποίας η 
έναρξη έγινε 1.9.2007, μετά τη με αριθμό 9918/Β1/26.1.2007 
«Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το 
ακαδημαϊκό έτος 2007−2008» απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9) Την υπ’ αριθμ. Φ200/43/3013/Β2 15.4.2009 «Προγραμ−
ματισμός πλήρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες 
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομι−
κών, (903Β΄ ΦΕΚ/14.5.2009).

10) Το υπ’ αριθμ. 28/21.5.2009 Πρακτικό της Διοικούσας 
Επιτροπής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 

Θεσσαλονίκης, (θέμα 6ο «Καθορισμός γνωστικών Αντι−
κειμένων για πλήρωση θέσεων διδακτικού προσωπι−
κού της ΑΕΑ και αντίστοιχων βαθμίδων ανά γνωστικό 
αντικείμενο»).

11) Το υπ’ αριθμ. 833/25.5.2009 έγγραφο της Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

12) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα 
καλυφθεί από τον φορέα 19−230 «Γενική Γραμματεία 
Θρησκευμάτων» ΚΑΕ ομάδας 0200, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πλήρωση μίας(1) θέσης διδακτι−
κού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Δι−
ορθόδοξες, Διαχριστιανικές Σχέσεις και Εκκλησιαστική 
Πολιτική» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του 
Λέκτορα για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμ−
ματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων κατά 
προτεραιότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακα−
δημίας:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και 

λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟ−
ΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) σε οκτώ (8) τουλάχιστον 
αντίγραφα.

3. Βιογραφικό σημείωμα σε δώδεκα (12) τουλάχιστον 
αντίτυπα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές 
και την επιστημονική δραστηριότητά τους.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) αντίτυπα.

5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε δύο 
(2) αντίτυπα.

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοι−
νότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεν−
νήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατά−
σταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από 
την Υπηρεσία).

8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου 
τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού 
αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής 
διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προ−
σκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης 
διορισμού του.

9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχε−
τικής διαδικασίας εκλογής.

10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους−
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπο−
βληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού 
Α.Ε.Ι ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυ−
μνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Δ` επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 
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αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

-
          Με την υπ’ αριθμ. 78806/Η/3.7.2009 Πράξη του Υπουρ−

γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, του ν. 
3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ.Α΄), διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Χατζηδάκη 
Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ υπαλλήλου με βαθμό Α’ 
του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κ.Υ του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από 3.7.2009, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

Με εντολή Υπουργού
  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ

-
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 40/1.7.2009 πράξη του Διευθυντή της 
Δ/νσης Δ΄/θμιας Εκπ/σης Νομού Μαγνησίας, απολύεται 
αυτοδίκαια από την υπηρεσία ο Μιχολίτσης Γεώργιος 
του Αποστόλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ12.10 (Ραδιοη−
λεκτρολόγος) Προϊστάμενος του Γραφείου Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας με A.M. 135946, βαθμό 
Α΄ και Μ.Κ. 01 από 30.6.2009, επειδή έχει συμπληρώσει 
τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δη−
μόσιας υπηρεσίας στις 12.11.2008 και το 60ό έτος της 
ηλικίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 152 παρ. δ και 155 
παρ. 2 του ν. 3528/2007.

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

  Ο Διευθυντής της Δ.Ε. κ.α.α.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(3)

      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. 20094132
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Ναυτιλιακών Σπουδών, στην συνεδρίαση της 12.6.2009, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) 
θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 4 του ν. 2517/1997 και των άρθρων 21 και 23 του 
ν. 3549/2007.

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο 
γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Τεχνολογία».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά 
τους στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα ανα−
γκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να υπο−
βάλλουν:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. 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.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή.

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 διο−
ρισμού.

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 δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210−4142525.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 4521
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Μαθηματικών 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 
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του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/92, τ.Α΄), του άρθρου 1 παρ. 8 
του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/97, 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 Μαθηματικών (συν. 16/3.6.2009) της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Μαθηματικών
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντε−
λοποίηση».

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 προπό−

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Προποβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

7. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ενωσης, 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 υποψηφιότητας 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, 7 Ιουλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

    Αριθμ. Δ.Δ1.1/2393/Α−Φ
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη 

βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου.

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη 6η συνεδρίαση 
της που έλαβε χώρα στις 25 Φεβρουαρίου 2009 έχο−
ντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 5 του ν. 
1268/1982

2. τις διατάξεις του άρθρου 79, παράγραφος 6 εδάφιο 
α’ του ν. 1566/1985

3. τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως 
ισχύουν σήμερα

4. τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος, 1 παρά−
γραφος 4 και παράγραφος 6 του ν. 2517/1997

5. τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/20 Μαρτίου 2007, τ. Α΄), αποφάσισε:

Την προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα Ιστορίας 
ως εξής:

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ναυτιλιακή Ιστορία»

Το γνωστικό αντικείμενο της ανωτέρω θέσης περι−
γράφεται ως εξής:

Η σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα, δηλαδή η 
αξιοποίηση της επιφάνειας της θάλασσας coç χώρου δι−
ακίνησης και ανταλλαγών ανθρώπων και εμπορευμάτων 
καθώς και ανάπτυξης των παράκτιων ζωνών και πόλεων−
λιμανιών, η αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου, η αξιο−
ποίηση της θάλασσας ως χώρου περιήγησης και ανα−
ψυχής και η χρήση της ως χώρου εξασφάλισης ισχύος. 
Η ναυτιλιακή ιστορία όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία 
εξήντα χρόνια στον διεθνή και ελληνικό επιστημονικό 
χώρο αποτελεί, χρονολογικά, τμήμα της Νεότερης και 
Σύγχρονης Ιστορίας ενώ, θεματικά και μεθοδολογικά, 
ανήκει στην Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα 

προσόντα να υποβάλουν εντός δύο μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυ−
ξης στον τύπο. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται το Τμήμα, το 
γνωστικό αντικείμενο και η βαθμίδα στην οποία υπο−
βάλλεται η υποψηφιότητα.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ−
λων σπουδών των υποψηφίων. Σε περίπτωση που οι 
τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν σε ίδρυμα του εξωτερικού, 
απαιτούνται επίσης οι επίσημες μεταφράσεις τους από 
το Υπουργείο Εξωτερικών και οι βεβαιώσεις ισοτιμίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλεκτο−
ρικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που 
ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορι−
κού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα.

4. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα 
αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος 
και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις 
ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, 
όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα.

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολο−
γικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν−
διαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση γι’ 
αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

7. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

8. Καταφατική ή Αρνητική Δήλωση σχετικά με την 
ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αναζητείται αυτε−
παγγέλτως από την Υπηρεσία).

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 5,6 και 7 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομη−
νία διεξαγωγής της διαδικασίας εκλογής.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
τους ή που αδυνατούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό 
μέχρι την ημερομηνία της διαδικασίας εκλογής. κατα−
θέτουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1989 με την οποία 
δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό 
αυτό πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 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 ΑΕΙ 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 δε μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πίστωση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ

F

      ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. Β126355/12.6.2009 πράξη του Διοικητή 
του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη Λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης από τον Οργανισμό της τ. υπαλλήλου Ελένης Κεσο−
γλίδου του Φιλίππου με Β΄ βαθμό του κλάδου ΥΕ Προσω−
πικού Καθαριότητας την 15.5.2009, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας 20118/864/3.7.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. Β123052/29.5.2009 πράξη του Δι−
οικητή του Οργανισμού, διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον Ορ−
γανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, της
τ. υπαλλήλου Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου του Βασιλεί−
ου με Β΄ βαθμό του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη−
τας την 11.5.2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του ν. 3528/2007.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας 18685/799/3.7.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. Β126351/12.6.2009 πράξη του Δι−
οικητή του Οργανισμού, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον Οργανισμό της
τ. υπαλλήλου Σπυριδούλας Βούρτση του Ανδρέα με Γ΄ 
βαθμό του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας την 
29.5.2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
148 του ν. 3528/2007.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας 20117/863/3.7.2009).

Ο Διοικητής

Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
F

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 14069/1478/14.7.2009 πράξη του Προ−
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προ−
νοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του ν. 3528/2007, διορίζεται ως δόκιμος 
τακτικός υπάλληλος με βαθμό Δ΄, σε κενή οργανική θ 
έση του Ταμείου, η κάτωθι, η οποία έχει τα απαιτούμενα 
τυπικά προσόντα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ Ειρήνη του Μαρίνου.
Βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Ταμείου, 

έτους 2009, υπάρχει πίστωση στο ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ−
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ΚΟ ΚΑΕ 00.10.00.03 για την πληρωμή ενός (1) τακτικού 
δοκίμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικο−
νομικού, ποσό 7.091,00 Ευρώ.

         Με την υπ’ αριθμ. 14066/1475/14.7.2009 πράξη του Προ−
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προ−
νοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του ν. 3528/2007, διορίζεται ως δόκι−
μος τακτικός υπάλληλος με βαθμό Δ΄, σε κενή οργανι−
κή θέση του Ταμείου, η κάτωθι, η οποία έχει τα απαι−
τούμενα τυπικά προσόντα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΗ Μαρία του Παναγιώτη.
Βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Ταμείου, 

έτους 2009, υπάρχει πίστωση στο ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ−
ΚΟ ΚΑΕ 00.10.00.03 για την πληρωμή ενός (1) τακτικού 
δοκίμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικο−
νομικού, ποσό 7.606,55 ευρώ.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

      ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 14539/9.7.2009 απόφαση του Δι−
οικητή της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής, η οποία εκδόθηκε μετά 
την υπ’ αριθμ. 20/31.10.2008 γνωμοδότηση του Β΄ Κ.Υ.Σ. 
του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και την υπ’ αριθμ. 
20/30.12.2008 γνωμοδότηση του Α΄ Πενταμελούς Υ.Σ. του 
Ν.Θ.Π. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» και σύμφωνα με το Αρθρο 
24 του ν. 3599/2007, τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως 
αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 3527/2007, μετατάσσεται 
η υπάλληλος του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΕΥΑΓ−
ΓΕΛΙΑ ΑΛΙΚΑΤΟΡΑ του Ιάσωνος, του κλάδου ΥΕ Βοη−
θητικού Προσωπικού (Κλητήρας), σε ομοιόβαθμη κενή 
οργανική θέση του κλάδου ΥΕ Επιμελητών (Θυρωρών) 
του Ν.Θ.Π. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».

  Ο Διοικητής
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ

F
        ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

  Με την υπ’ αριθμ. 936/29.6.2009 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
148 του ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση εργασίας της μονίμου υπαλλήλου ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ 
ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Εστίασης−Τραπεζοκόμων με βαθμό Γ΄ και 8° Μ.Κ. από 
24.6.2009 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης πα−
ραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

         Με την υπ’ αριθμ. 1021/6.7.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ−
ση εργασίας της μονίμου υπαλλήλου ΛΕΤΣΙΟΥ−ΠΩΤΑΚΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλάδου ΔΕ Τεχνικού−Κο−
πτριών−Ραπτριών με βαθμό Α’ και 4° Μ.Κ. από 30.6.2009 
(ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης), 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

  Ο Διοικητής

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

  Με την υπ’ αριθμ. 12006/7.7.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» της 
1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, που εκδόθηκε σε συνέχεια του ΦΕΚ 
483/25.6.2009 στο οποίο περιλαμβάνεται ο διορισμός 
νοσηλευτικού προσωπικού σύμφωνα με την 1/17Μ/2007 
προκήρυξη, ανακαλούμε τον διορισμό των παρακάτω για 
την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Νοσοκομείου 
μας, επειδή δεν αποδέχθηκαν ρητά το διορισμό τους.

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ναπολέοντα στον κλάδο 
TE Νοσηλευτριών

ΠΕΤΟΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Κωνσταντίνου στον κλάδο 
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων.

Ο Διοικητής κ.α.α.
   Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
F

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»

  Με την 9η/2009 πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσο−
κομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ», που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση, της ΤΣΟΥΝΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κλάδου TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του Νοσοκομεί−
ου, με Α΄ Βαθμό, μετά την από 29.6.2009 δεύτερη αίτηση 
παραίτησης, εμμένοντας στην από 12.6.2009 πρώτη πα−
ραίτηση της, βάσει της οποίας γίνεται αυτοδίκαια απο−
δεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση, από 1.7.2009.

  Ο Διοικητής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΤΗΣ
F

      ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «Η ΜΗΤΕΡΑ»

Με την υπ’ αριθμ.   1146/15.9.2008 πράξη της Διοικήτριας 
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΩΝ «Η ΜΗΤΕΡΑ» που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3528/2007 
και την υπ’ αριθμ. 9Κ/2006 προκήρυξη του ΑΣΕΠ η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 542/5.9.2006 τευχ. προκηρύξεων 
Α.Σ.Ε.Π., διορίζεται η Γιασεμίνα−Ευαγγελία Χατζηανα−
γνώστου του Πλούταρχου−Δημητρίου σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας με Δ΄ εισαγω−
γικό βαθμό στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ».

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 6408/28.5.2009).

  Η Διοικήτρια

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ−ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 305/2.7.2009 πράξη Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας Κέντρου Υγείας Μεσ−
σήνης, λύεται η υπαλληλική σχέση του τέως υπαλλήλου 
μας ΛΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Λύσανδρου κλάδου ΔΕ 
Πλήρωμα Ασθενοφόρων, με βαθμό Α΄ και 7° Μ.Κ., από τη 
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θέση που κατείχε, από 1.7.2009 (ημερομηνία της δεύτε−
ρης αίτησης παραίτησης ν. 3528 άρθρο 148 παραγ. 5), 
λόγω συνταξιοδότησής του.

  Ο Διοικητής

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

    ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 572/3.7.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 148 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και την υπ’ αριθμ. 
572/3.7.2009 απόφαση του Διοικητή του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Τρίπολης γίνεται αποδεκτή η παραίτηση 
από την υπηρεσία της Πολυχρονοπούλου Αγγελικής χή−
ρας Θεοδώρου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου Κλάδου ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας Καθαριστριών 
με τον Γ΄ βαθμό και το 8° μισθολογικό κλιμάκιο του Νο−
σοκομείου μας και από 1.7.2009, για να συνταξιοδοτηθεί 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τα Επικου−
ρικά Ταμεία, επειδή είναι μητέρα εννέα (9) τέκνων και 
έχει υπηρεσία μεγαλύτερη των είκοσι (20) ετών.

  Ο Διοικητής

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΣ
F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 438/15.1.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας της 6ης Υ.ΠΕ. που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4−17 
του ν. 3528/9.2.2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/2007), διορίζεται σε 
κενή οργανική θέση στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας 
η παρακάτω στον έναντι της αναφερόμενο Κλάδο και 
Φορέα στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ως ακο−
λούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ −

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ

ΒΑΘ−
ΜΟΣ

Αθανασιάδου
Βαρβάρα Θεοφύλακτος ΔΕ

Χειριστών 
Εμφανιστών 

Γ.Ν. 
Κέρκυρας

Δ΄

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΥΚΑ 7093/11.6.2009).

  Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

    ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. οικ. 1482/30.12.2008 απόφαση του Δι−
οικητή ως και της υπ’ αριθμ. 194/20ης/26.11.2008 εγκριτι−

κής Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικά−
λων, διορίζεται ως δόκιμος υπάλληλος σε κενή οργανική 
θέση του ιδρύματος κατηγορίας TE εργοθεραπείας, η 
Λαΐου Χαρίκλεια του Σάββα, καθότι κρίθηκε επιτυχού−
σα σε Πανελλήνιο διαγωνισμό (προκήρυξη 9κ/2005 του 
ΑΣΕΠ ΦΕΚ 110/24.6.2005) και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2888/23.10.2008 απόφασης του Ε΄ τμήματος του ΑΣΕΠ 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994.

(Αριθμ. απόφ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ 7891/29.6.2009).

  Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΤΖΙΑΣ  
F

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(4)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

   Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στους αναμορφωμένους τελικούς πίνακες διοριστέων 
για την πλήρωση επτά (7) θέσεων για την κάλυψη των 
αναγκών των μονάδων Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 1/532Μ/2008 προκήρυξη του Νοσοκομείου μας, 
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 880/7.4.2009 απόφαση 
του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
352/12.5.2009 τ.Γ΄, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
  1 ΜΕΡΙΓΚΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
  1 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
στο σωστό:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
  1 ΤΥΧΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
  1 ΜΕΡΙΓΚΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

 (Από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)
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