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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 Με την υπ’ αριθμ. 6000/2/1930/1−ριη΄/27.1.2009 απόφαση 
του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ Α΄ 
− 122) και του άρθρου 7 του π.δ. 4/1995 (ΦΕΚ Α΄ − 1):   

1. Κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία οι κα−
τωτέρω δύο (2) αναγραφόμενοι υποψήφιοι των διε−
νεργηθέντων διαγωνισμών που αναγράφονται έναντι 
του ονόματός τους, για πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων ως 
Δόκιμοι Αστυφύλακες, σε συμμόρφωση αποφάσεων του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

1) Ντινας Νικόλαος του Ηλία, 
Έτος Διαγωνισμού: 2006, Σύστημα: Ειδ. Κατηγ. 90%, 

Μόρια: 13426, Αριθμ. αποφ.: 2843/2007, Δ/νση Αστυν. ή 
Αστυν. Δ/νση: Καστοριάς.

2) Τζοβαρα Αλεξάνδρα του Ιωάννη, 
Έτος Διαγωνισμού: 2007, Σύστημα: Γεν. Σειρά 10%, 

Μόρια: 16273, Αριθμ. απόφ.: 737/2008, Δ/νση Αστυν. ή 
Αστυν. Δ/νση: Πειραιά
2. Η κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία του Ντινα 

Νικολάου του Ηλία λογίζεται από 8.10.2006 και της Τζο−
βαρα Αλεξάνδρας του Ιωάννη, από 5.10.2007, χρονολογία 
κατάταξης των λοιπών εισαχθέντων σπουδαστών στη 
Σχολή Αστυφυλάκων, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006−
2007 και 2007−2008 αντίστοιχα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Εσωτερικών 287/2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 6002/22/307−α΄/5.3.2009 απόφαση 
του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπι−
νου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 7002/12/1−στ΄/ 
27.9.1999 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει, απολύεται από την Ελληνι−
κή Αστυνομία, ο Ειδικός Φρουρός (704517) Βαγγέλης 
Θωμάς του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, που γεννή−
θηκε το έτος 1987 στα Ιωάννινα, λόγω υποβολής αίτη−
σης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία γίνεται 
αποδεκτή.

Η απόλυσή του λογίζεται ως γενομένη από 21.2.2009 
επομένη της χρονολογίας υποβολής της αίτησης πα−
ραίτησης.

      Ο Προϊστάμενος Κλάδου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(2) 
 Με την υπ’ αριθμ. Τ.5384/12004/13.11.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 
του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του Τσορόβα Δημοσθένη του Αγ−
γέλου, υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1 Μ.Κ., του κλάδου 
ΠΕ Τελωνειακών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών από 5.3.2009, επειδή κατά τη χρονολογία 
αυτή έχει συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική 
δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί το 60ο έτος της 
ηλικίας του.

      Με την υπ’ αριθμ. 5009492/3036/6.3.2009 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 148 του
ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του Κουρούβανη Βασιλείου του Χαρα−
λάμπους, υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1 Μ.Κ., του κλά−
δου ΠΕ Τελωνειακών, του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών από 27.2.2009, ημερομηνία υποβολής δεύ−
τερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτη−
σης 2.2.2009).
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        Με την υπ’ αριθμ. 5009494/3037/6.3.2009 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 148 του
ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του Παπαδάκη Γεωργίου του Μιχαήλ, 
υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 2 Μ.Κ., του κλάδου ΠΕ Τε−
λωνειακών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
από 27.2.2009, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης 6.2.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. Τ.5383/12005/13.11.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 155 του
ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του Κοτρώτσιου Χρήστου του Ζήση, 
υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1 Μ.Κ., του κλάδου ΠΕ Τε−
λωνειακών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
από 5.3.2009, επειδή κατά τη χρονολογία αυτή έχει συ−
μπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική δημόσια υπη−
ρεσία και έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του.

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ
    F 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(3)

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.414.23α/18/48856/Σ.2544/5.3.2009/
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4ε απόφαση του Διευθυντή Β΄ Κλάδου 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε με τις 
κείμενες διατάξεις:

Απολύονται οι παρακάτω Επαγγελματίες οπλίτες μετά 
από αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατά−
ξεις του άρθρου 13 παρ. ζ΄ του ν. 2936/2001, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε με το ν. 3036/2002 και του άρθρου 52 
του ν. 4105/1960:

α. Δεκανέας (ΠΖ) Δουρμούσης Παναγιώτης του Βασιλεί−
ου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01351400, ΣΑ: 110/688/02.

β. Δεκανέας (ΠΖ) Αδαμόπουλος Αριστοτέλης του 
Αθανασίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01347500, ΣΑ: 
147/1621/06.

Ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    - 
   Με την υπ’ αριθμ. Φ.414.1α/27/48857/Σ.2545/6.3.2009/ 

ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4ε απόφαση του Διευθυντή της Διεύ−
θυνσης Μονίμου Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενι−
κού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε με τις κείμενες 
διατάξεις:

Απολύεται από τις τάξεις των Επαγγελματιών Οπλι−
τών για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες 
διατάξεις της παραγρ. 1, υποπαράγρ. ε του άρθρου 2, 
της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 
και του άρθρου 45 της παραγράφου στ΄, της ΠαΔ 
4−51/2008 «Κωδικοποίηση − Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελ−
ματιών Οπλιτών», ο Επαγγελματίας Οπλίτης Δεκανέας 
(ΠΖ) Δεληβός Κων/νος του Νικολάου, με αριθμό Μητρώ−
ου ΕΠΟ01271100, ΣΑ: 123/1474/97, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
386/23.2.2009 Γνωμάτευσης ΑΣΥΕ (προϊόν προσφυγής 
επί της υπ’ αριθμ. 10199/19.12.2008 Γνωμάτευσης Επιτρο−
πής Απαλλαγών III ΤΑΞΥΠ).

      Με την υπ’ αριθμ. Φ.414.1α/28/48858/Σ.2546/6.3.2009/ 
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4ε απόφαση του Διευθυντή της Διεύ−
θυνσης Μονίμου Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενι−
κού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε με τις κείμε−
νες διατάξεις:

Απολύονται από τις τάξεις των Επαγγελματιών 
Οπλιτών για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις συνδυ−
ασμένες διατάξεις της παραγρ. 1, υποπαράγρ. ε΄ του 
άρθρου 2, της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του
ν. 2936/2001, των παραγράφων 4 και 9 του άρθρου 18 του 
ν.δ. 1327/1973 και του άρθρου 45 της παραγράφου στ΄, 
της ΠαΔ 4−51/2008 «Κωδικοποίηση − Ρύθμιση θεμάτων 
Επαγγελματιών Οπλιτών», οι παρακάτω:

α. Επαγγελματίας Οπλίτης (ΤΘ) Μαγιάφης Αντώνιος 
του Δαμιανού, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01748700, ΣΑ: 
101/4393/08, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 86/13.1.2009 Γνωμά−
τευσης Επιτροπής Απαλλαγών Αθηνών.

β. Επαγγελματίας Οπλίτης (MX) Κουμπαρούλης Δη−
μήτριος του Φωτίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01901100, 
ΣΑ: 104/1419/04, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12354/3.12.2008 
Γνωμάτευσης Επιτροπής Απαλλαγών Αθηνών.

γ. Επαγγελματίας Οπλίτης (ΠΒ) Τσακίρης Δημήτριος 
του Νικολάου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01926700, ΣΑ: 
153/2157/09, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 28/5.2.2009 Γνωμά−
τευσης Επιτροπής Απαλλαγών 98 ΑΔΤΕ.

δ. Επαγγελματίας Οπλίτης (ΠΖ) Βούλγαρης Αναστά−
σιος του Αθανασίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01931700, 
ΣΑ: 131/352/07, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12734/5.12.2008 
Γνωμάτευσης Επιτροπής Απαλλαγών Αθηνών.

  Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(4)
    Με την υπ’ αριθμ. 23701/Η/6.3.2009 πράξη του Προϊ−

σταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση 
της υπαλληλικής σχέσης της ΚΟΝΤΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑΣ του 
ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 1ου 
Γραφείου Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2, από 
3.3.2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής της.

    Με την υπ’ αριθμ. 23704/Η/6.3.2009 πράξη του Προϊ−
σταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της ΝΙΑΡΟΥ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑΝ−
ΝΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙ−
ΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 4ου ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 
2, από 3.3.2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης παραίτησής της.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α. ΓΟΥΣΙΑΣ

-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

      Με την υπ’ αριθμ. 1593/26.2.2009 απόφαση του Δ/ντή 
της Β/θμιας Εκ/σης Νομού Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμ−
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φωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 115 του ν. 3538/ 9.2.2007, 
ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 8113/8.10.2008 απόφασή μας, 
με την οποία λύεται η υπαλληλική σχέση του Φραζή 
Γεωργίου του Νικολάου, κλ. ΠΕ3, από 8.10.2008, λόγω 
πλάνης ως προς το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και τον 
επαναφέρουμε στην ενεργό Υπηρεσία.

  Ο Διευθυντής
ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 029394/11.2.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 74 και 79 του ν. 3584/2007 και με 
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αριστοτέλη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού 
με βαθμό Γ΄, από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών 
στο Δήμο Αθηναίων σε κενή οργανική θέση του ίδιου 
κλάδου και βαθμού.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 6857/4432/3.3.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Τμηματάρχης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
    F 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 6650/1.12.2008 πράξη του Γενι−
κού Δ/ντή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
− Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
δια τάξεις καθώς και την υπ’ αριθμ. 208/21.1.2002 (ΦΕΚ 
128/Β΄/7.2.2002) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Δ/ντή της Περιφέρειας Α.Μ.−Θ., διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
υπαλλήλου Καρανικολάου Μιχαήλ του Ευγένιου, του 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων) με Α΄ βαθμό, 
την 1.3.2009, επειδή κατά τη χρονολογία αυτή συμπλή−
ρωσε τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη 
δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί και το 60ο έτος 
της ηλικίας του.

Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά την λύση της 
υπαλληλικής του σχέσης, τον τίτλο του βαθμού Α΄ και 
της θέσης του Προϊσταμένου της Επιθεώρησης Δασών 
Περιφέρειας Α.Μ.−Θ., που κατέχει κατά την αυτοδίκαιη 
απόλυσή του.

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. 90/20.2.2009 απόφαση του Προέδρου 

των Γυμναστηρίων του Δήμου Καβάλας Ν. Καβάλας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 
160 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, γίνεται αποδεκτή η 
από 20.2.2009 αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου των 
Γυμναστηρίων του Δήμου Καβάλας ΚΑΠΕΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗ 
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Υδραυλι−
κών με βαθμό Α΄, λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος.

(Αριθ. απόφ. Ν. Καβάλας 1740/3.3.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 66/1671/3.3.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Ορφανού Ν. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του ν. 3584/2007, 
όπως ισχύουν, γίνεται αποδεκτή η από 27.2.2009 αίτηση 
παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ορφανού ΚΙΟΥΛ−
ΤΖΙΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, κατηγορίας ΔΕ, 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών με βαθμό Α΄, λόγω θεμελίωσης 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

(Αριθμ. απόφ. Ν. Καβάλας 1929/6.3.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ν. ΑΔΑΜΙΔΗΣ
    F

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 16370/3.12.2008 απόφαση του Δη−
μάρχου Πολυκάστρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3584/2007 και ύστε−
ρα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Κιλκίς, που διατυπώνεται στο υπ’ 
αριθμ. 10/2008 Πρακτικό του, μετατάσσεται ο υπάλ−
ληλος του Δήμου Πολυκάστρου ΣΚΕΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του Πέτρου από την κατηγορία ΥΕ του κλάδου ΥΕ16 
Εργατών καθαριότητας με βαθμό Δ΄, σε κενή οργανική 
θέση της ανώτερης κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ29 
Οδηγών με βαθμό Γ΄, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 1031/ 
24.2.2009).

        Με την υπ’ αριθμ. 15/20.1.2009 απόφαση του Προέ−
δρου των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δή−
μου Ευρωπού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, διορίζεται ο ΜΑΥΡΑ−
ΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου, σε κενή οργανική 
θέση μόνιμου προσωπικού των Παιδικών και Βρεφονη−
πιακών Σταθμών Δήμου Ευρωπού, κατηγορίας ΔΕ, του 
κλάδου ΔΕ32 Μαγείρων με εισαγωγικό βαθμό Α΄, επει−
δή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 803/ 
10.2.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 242/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Νότιας Ρόδου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του ν.3584/2007 άρθρο 152, γίνεται δεκτή η απο−
δοχή παραίτησης λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους 
ηλικίας του, του υπαλλήλου του Δήμου Νότιας Ρόδου 
ΜΕΛΕΟΥΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Εμμανουήλ με βαθμό Α΄, 
κλάδου ΔΕ30 Υδραυλικών, γιατί έχει τις προϋποθέσεις 
του νόμου.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 2591/2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(6)

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 1475/4.3.2009 απόφαση του Νομάρχη 
Αιτωλοακαρνανίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του π.δ. 30/1996 και τις 
αντίστοιχες των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/2007, δια−
πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του υπαλλήλου της Ν.Α. Αιτωλ/νίας, Γατσώρη Γεωργίου 
του Γεράσιμου, κλάδου ΔΕ Εργοδηγών (Μ−Πτ), με βαθμό 
Α΄, από 27.2.2009, ημεροχρονολογία υποβολής της δεύ−
τερης αίτησης παραίτησής του.

  Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(7)

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 5956/3.2.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
16 του ν. 3528/2007, διορίζεται ο Ιωάννης Σαρρής του 
Κωνσταντίνου σε κενή οργανική μόνιμη θέση του ΠΕ 
κλάδου Πληροφορικής του Αρεταιείου Νοσοκομείου με 
τον εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 18ο, 
επειδή έχει τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις 
προσόντα για τον διορισμό αυτό.

Για τον διορισμό του Ιωάννη Σαρρή υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0211 του προϋπολογισμού 
του Αρεταιείου Νοσοκομείου, οικονομικού έτους 2009.

    Με την υπ’ αριθμ. 6075/11.2.2009 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 του 
ν. 3528/2007, μετατάσσεται η Μαρία Λουδάρου του Σταύ−
ρου από τη θέση υπαλλήλου του ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκο−
νόμων με βαθμό Α΄ σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση 
του ΠΕ κλάδου Διοικητικού−Οικονομικού, επειδή κατέχει 
τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσε−
ται και ασκεί καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 5515/6.3.2009).

  Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
      Αριθμ. 2904/1578
  Προκήρυξη για την πλήρωση μιας κενής θέσης Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στο 
Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών.

Η Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της 
29.9.2008 (η οποία τροποποίησε την προηγούμενη, από 
17.3.2008 απόφασή της, με το υπ’ αριθμ. Φ.131.1/100503/
Β2 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) αποφασίζει την προκήρυξη 
για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 509/1983, όπως συμπληρώθηκε με 

το π.δ. 107/1988, του ν. 2431/1996, του π.δ. 134/1999, του 
ν. 2817/2000 και του ν. 3051/2002 ως εξής:

Τμήμα Φυσικής
Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−

σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης (Π.Ε) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), για την 
κάλυψη εργαστηριακών αναγκών και εξειδικευμένων 
τεχνικών υπηρεσιών στα Εργαστήρια του Τμήματος με 
εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, ειδικότητας Φυσικού ή Ηλεκτρο−
νικού ή Μηχανικού με εμπειρία στα Ηλεκτρονικά.

Προϋποθέσεις για την πλήρωση θέσης Π.Ε. είναι:
α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ειδικότητας Φυσικού ή Ηλε−

κτρονικού ή Μηχανικού ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτ−
λου σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

β) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
γ) Εξειδίκευση στα Ηλεκτρονικά με αντικείμενο την 

τεχνική υποστήριξη των Εργαστηρίων του Τμήματος. Η 
εξειδίκευση αποδεικνύεται είτε από σχετικές βεβαιώ−
σεις, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελμα−
τική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών.

Προϋποθέσεις για την πλήρωση θέσης Τ.Ε. είναι:
α) Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικού 

ή Μηχανικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών αναγνωρισμέ−
νων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β) Γνώση στοιχείων αγγλικής ορολογίας σχετικής με 
την ειδίκευση.

γ) Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε συνα−
φές αντικείμενο.

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων θα γίνει με 
σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος 
Φυσικής (Πανεπιστημιούπολη − Ζωγράφου, τηλ. 210.727 
6807) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1) Αίτηση.
2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των 

τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται 
από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένα ως προς την ισοτιμία τους και την αντι−
στοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).

3) Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
4) Πιστοποιητικά αναγνωρισμένης επαγγελματικής 

εμπειρίας.
5) Βιογραφικό σημείωμα.
− 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 και το πιστοποιη−
τικό στρατολογικής κατάστασης θα αναζητηθούν από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

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

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 
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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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Δικαιολογητικά για τον διορισμό:
Όποιος επιλεγεί στην παραπάνω θέση ΕΤΕΠ θα προ−

σκομίσει για το διορισμό του μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής πιστοποιητικό 
υγείας φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής.

Με την παρούσα ανακαλείται η προκήρυξη της εν 
λόγω θέσης η οποία δημοσιεύθηκε εκ παραδρομής στα 
ΦΕΚ 1122/Γ΄/11.12.2008 και 79/Γ΄/3.2.2009.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης από τον Κ.Α.Ε. 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΧΕΛΜΗΣ

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  F

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Αριθμ. 548
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, βαθμίδας 

Aναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλυ−
πτική» στον τομέα Γλυπτικής, του Τμήματος Εικαστικών 
Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

      Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 
(συνεδρία 11.11.2008), αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, βαθμίδας Αναπληρωτή Κα−
θηγητή στον Τομέα Γλυπτικής, του Τμήματος Εικαστικών 
Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστι−
κό αντικείμενο «Γλυπτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 14 παρ. 4, 5α, 6, 7, 8 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 
του ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3549/2007, 
του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2517/1997, του άρθρου 3 του 
π.δ. 123/1984 και του άρθρου 21 του ν. 3549/20.3.2007.

Οι υποψήφιοι για την κατάληψη της ανωτέρω θέσης 
πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ. 123/1984 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 
παρ. 4 του ν. 1268/1982 προϋποθέσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών τις αιτήσεις τους, σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο της δημοσίευσης της 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
....... τ.γ΄).

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας δικαιολογητικών ...........:
Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπο−

βάλλουν:
1. Αντίγραφο πτυχίου Εικαστικών Τεχνών με κατεύ−

θυνση Γλυπτική, Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου και ισό−
τιμου τίτλου ομοταγούς ΑΕΙ του εξωτερικού. Οι τίτλοι 
του εξωτερικού πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή ΔΙ.Σ.Α.Ι.Τ.Κ.Τ.Α.).

2. Δέκα έως δεκαπέντε (10−15) έργα του γνωστικού 
αντικειμένου της προκήρυξης, στα οποία να περιλαμβά−
νεται μεγάλο ποσοστό της τελευταίας πενταετίας.

3. Αναλυτικό υπόμνημα σε είκοσι (20) αντίτυπα για τα 
υποβαλλόμενα έργα, στο οποίο να περιλαμβάνονται οι 
τυχόν υπάρχουσες κριτικές σχετικά με τη δραστηριό−
τητα αυτή, κατάλογοι δημοσιεύσεις κ.λπ.

4. Βιογραφικό σημείωμα σε πενήντα (50) αντίτυπα σχε−
τικά με τις σπουδές και την καλλιτεχνική δράση τους.

5. Το πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότη−
τας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.

Το δικαιολογητικό που αναφέρεται στο νούμερο 5 
μπορεί να κατατεθεί από τους υποψηφίους το αργό−
τερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής 
διαδικασίας εκλογής.

Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος 
και χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας κα−
θώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι που είναι πολίτες κρατών−μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσκομίσουν πι−
στοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθα−
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α του του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

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 εκτός των πιο πάνω 
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπου−
δών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου 
ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από 
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 
χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2009
Ο Πρύτανης

ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΙΔΗΣ
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    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 361/26.9.2008 πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16, παρ. 2 του ν. 3528/2007, την προκήρυ−
ξη του Α.Σ.Ε.Π. υπ’ αριθμ. 5Κ/2007 (ΦΕΚ 449/28.11.2007 
τ.ΑΣΕΠ) και σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων του 
Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ 700/30.7.2008 τ.Γ), διορίζεται η Ευαγγελία 
Γκουντρουμπή του Δημητρίου σε θέση ΠΕ Διοικητικού 
− Οικονομικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΕΠΘ 5514/4.3.2009).

  Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 7229
Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αφορά την 

πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Εργαστηρια−
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 περί ιδρύσεως του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 

203) με τις οποίες μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για 
την έκδοση πράξεων διορισμού, πρόσληψης, μονιμοποί−
ησης κ.λπ. στους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι.

3. Τις διατάξεις του ν. 2817/14.3.2000 άρθρο 13.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 394/1983 (ΦΕΚ 145/11.10.1983 

τ.Α΄) Διαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέ−
σεων, μονιμοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών 
αδειών που αφορούν στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και του π.δ. 107/1986 
Τροποποίηση και συμπλήρωση .... Ειδικού Διοικητικού 
−Τεχνικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134 (ΦΕΚ 132/29.6.1999 τ. Α΄) 
Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 Βαθμολογική και 
μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΕΔΙΠ 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

7. Την υπ’ αριθμ. 11/9.7.2008 απόφαση Γενικής Συνέ−
λευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος.

8. Την υπ’ αριθμ. 2393/2.9.2008 πράξη του Πρύτανη με 
θέμα «Μεταφορά κενής οργανικής θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. στο 
Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1930/19.9.2008 τ. Β΄, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε:
Μία (1) θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού ΕΕΔΙΠ κλάδου II κατηγορίας ΠΕ κλάδου 
Περιβάλλοντος, με Δ΄ εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή 
θητεία για τις ανάγκες εκτέλεσης εργαστηριακού/εφαρ−
μοσμένου διδακτικού έργου του Τμήματος Περιβάλλο−
ντος που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή 
εργαστηριακών ασκήσεων καθώς επίσης και στη διεξα−
γωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής της 
επιστήμης του περιβάλλοντος μέσω WebCT Vista. 

Τυπικά προσόντα για την κατάληψη της ανωτέρω θέ−
σης είναι:

1. Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. − Τμήματος Περιβάλλοντος
2. Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία σε διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστη−
ριακών ασκήσεων στα πλαίσια περιβαλλοντικών και δι−
αδυκτιακών μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας WebCT 
Vista που θα διαπιστωθεί με τα σχετικά πιστοποιητικά 
ή βεβαιώσεις που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
− Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήμα−

τος Περιβάλλοντος θα συνεκτιμηθεί.
− Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας η οποία θα διαπι−

στωθεί με τα σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που 
θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα δώσουν προφορική συνέντευξη στην 
Επιτροπή Επιλογής. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (Λόφος Πα−
νεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, τηλ. 22510 36202, υπόψη 
Χ. Μπέλλου) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την ημέρα της ημερομηνίας της τελευ−
ταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον 

οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό απαιτείται επί−
σημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ).

3. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυ−
ση των επιστημονικών εργασιών (30 αντίτυπα).

4. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον 
υπάρχουν) (4 σειρές).

5. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ή επαγγελματικής 
πείρας (4 σειρές).

6. Οι πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο−
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελλη−
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου 
από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας από το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

7. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα υποβληθεί 
μετά την επιλογή).

Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρε−
σία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού:

− Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

− Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
− Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού 

γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερό−
μενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση. 
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.
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Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά 
πίστωσης στον ΚΑΕ 0251 του Φ.19.250 από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Μυτιλήνη, 7 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

F

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

      Στην υπ’ αριθμ. 8679 π.ε./29.1.2009 πράξη του Προέ−
δρου του ΤΕΙ Πειραιά, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 139/
24.2.2009 τ. Γ΄ και αφορά μετάταξη υπαλλήλου, επιφέ−
ρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Στη σελ. 1101, στήλη 1η και στον 23ο στίχο εκ των 
άνω, μετά την λέξη «ειδικότητας» προστίθεται το εκ 
παραδρομής παραλειφθέν «Διοικητικών Γραμματέων, 
σε προσωποπαγή θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ει−
δικότητας».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 1369/11.2.2009 πράξη του Προέδρου 
του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας διορίζονται, 
βάσει των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σε 
εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1/403Μ/2005 Προκήρυξης η 
κατωτέρω, ως δόκιμος υπάλληλος, για πλήρωση κενής 
οργανικής θέσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ9 Παιδα−
γωγικής Νηπιαγωγών, με τον εισαγωγικό βαθμό Δ΄, ο 
οποίος διατέθηκε για διορισμό σε αντικατάσταση μη 
αποδεχθέντων, βάσει της υπ’ αριθμ. 3188/25.11.2008 από−
φασης του Δ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ9 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΤΣΑΛΑΛΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ / ΒΝΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Αριθμ. εγκρ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−

στασίας 6785/253/24.2.2009).
  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΦΑΣ
F

    ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 19943/13948/6.3.2009 πράξη του Προέ−
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρι−
κής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της τακτικής 
υπαλλήλου Μακρυνιώτη Μαρίας του Ρούσσου, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, από 27.2.2009, 
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη−
σης λόγω συνταξιοδότησης.

      Με την υπ’ αριθμ. 18220/12671/3.3.2009 πράξη του Προέ−
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικου−
ρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, λύεται αυτο−
δίκαια η υπαλληλική σχέση της Ντέρου Κασσιανής του 
Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 
(παρ. 3 του άρθρ. 35 του ν. 3528/2007), από 5.2.2009, ημε−
ρομηνία ανάληψης καθηκόντων σε άλλη υπηρεσία.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ

F

    ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 245/27.2.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43, 153, 156 του 
ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση της μονίμου 
Υπαλλήλου ΓΑΡΓΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Γεωργίου, κλά−
δου ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, λόγω ανικανότητας να 
ασκήσει τα υπηρεσιακά της καθήκοντα, με βαθμό Α΄ και 
αποδοχές 5ου Μ.Κ. από 3.3.2009, ημερομηνία παραλαβής 
της παραπάνω απόφασης από την ενδιαφερόμενη.

  Ο Διοικητής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. Δ/33/18.2.2009 κοινή απόφαση του 
Διοικητή του Νοσοκομείου Άρτας και του Διοικητή του 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007, μετα−
τάσσεται η Τόλη Αγγελική του Γεωργίου, υπάλληλος 
του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Γ΄ από 
το Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολόγων του Γ.Ν. Άρτας.

  Οι Διοικητές
 Γενικού Νοσοκομείου Άρτας Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ − Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 367/20.1.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου − Κ.Υ. Μολάων, που εκδόθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 19/17.12.2008 (θέμα 7ο) θετική γνωμοδότηση 
του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων του 
Νομού Λακωνίας καθώς και την υπ’ αριθμ. 23/1.10.2008 
(θέμα 25ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου − Κ.Υ. Μολάων, μετατάσσεται ο 
Χούλης Ευστράτιος του Χαραλάμπους, υπάλληλος Ιδιωτι−
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) από τον κλάδο ΥΕ 
Κλητήρων−Θυρωρών στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού−Λογιστι−
κού του ιδίου Νοσοκομείου − Κ.Υ. Μολάων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 
(ΦΕΚ 44/Α΄/11.2.2004 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 
τ.Α΄) άρθρα 70, 73 και 74, καθότι ο ανωτέρω έχει τα 
απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) 
θέση και με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης κενής 
οργανικής θέσης.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 1545/13.2.2009).

  Ο Διοικητής
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



1650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Με την υπ’ αριθμ. 110/5.3.2009 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου της 2ης Υγειονομικής Περι−
φέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 §3 του ν. 3528/2007, δια−
πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της μόνιμης υπαλλήλου Δανιά Βασιλικής του Ανδρέα του 
κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, με τον Γ΄ βαθμό από 3.3.2009, 
ημερομηνία ορκωμοσίας της σε άλλο Νοσοκομείο.

  Ο Διοικητής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ

F

    ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» 

  Με την υπ’ αριθμ. 9/9.3.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Θεραπευτήριου Χρονίων Παθήσεων Λάρισας «Ο 
ΑΡΙΣΤΕΥΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, και την υπ’ αριθμ. 399/13.2.2009 απόφαση του 
Α.Σ.Ε.Π. (Προκ. 1/583Μ/2006), διορίζεται ως δόκιμη τακτι−
κή υπάλληλος και στον εισαγωγικό βαθμό Δ΄, η ΜΠΟΥΛΙ−
ΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ σε αντίστοιχη κενή οργανική 
θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
2792/12.3.2008).

  Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(8)

    ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Διοριστέων των κλάδων TE5 Τοπογράφων και ΥΕ16 

Εργατών Γενικών Καθηκόντων με την υπ’ αριθμ. 481/ 
20.2.2009 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 1/40Μ/2008 Προκήρυξη του Δήμου ΙΤΑ−
ΝΟΥ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 131/27.3.2008 (Τεύχος 
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), ως εξής:

Κλάδος TE5 Τοπογράφων, Αριθμός θέσεων: Μία (1)

Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Α.Δ.Τ.
1 Μακρίδου Αλεξάνδρα Παναγιώτης Λ 780883

Κλάδος ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων,
Αριθμός θέσεων: Δύο (2)

Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Α.Δ.Τ.
1. Μαζωνάκη Καλλιόπη Γεώργιος AB 967171
2. Σεμερτζάκης Σταύρος Μιχαήλ Κ 993251

  Η Επιτροπή
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ

F
    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
  Διοριστέου με την υπ’ αριθμ. 484/20.2.2009 απόφαση 

του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
2/466Μ/2007 Προκήρυξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Σάμου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 424/19.11.2007 
(τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΕΔΡΑ ΘΕΣΕΩΣ ΣΑΜΟΣ)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΥΝΤΙΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Η Επιτροπή
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

F
    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
ΠΙΝΑΚΕΣ

Διοριστέων   σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/293Μ/2008 
Προκήρυξη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (τεύχος Προκηρύξεων 
Α.Σ.Ε.Π. 428/28.8.2008) και μετά τις υπ’ αριθμ. 326/5.2.2009 
και 501/24.2.2009 αποφάσεις Δ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ−ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1726 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
1927 ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΑΪΑΝΟΣ
1469 ΜΠΑΣΜΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1009 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
482 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΗΛΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
258 ΜΠΑΝΤΑ ΚΟΡΑΛΙΑ−ΖΩΗ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
2274 ΚΑΣΙΔΩΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛ
1023 ΧΟΥΡΕΜΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1818 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 16 ΟΔΗΓΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
65 ΜΠΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Η Επιτροπή
Β. ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ

Α. ΜΠΙΛΛΑ
Ρ. ΜΙΧΑΛΕΤΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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