
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ    Αρ. Φύλλου 229
27 Μαρτίου 2009

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Εσωτερικών  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
 » Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
  και Δημοσίων Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Περιφέρειες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Πίνακες Διοριστέων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

   Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 9 
Μαρτίου 2009, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Εσωτερικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 
παρ. 4, 43 παρ. 1, περίπτ. στ΄ και 51 παρ. 6 του π.δ. 24/1997, 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 99/2002, στον επόμενο 
βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, ενόψει αποστρατείας, 
ύστερα από αίτησή τους, οι κατωτέρω Αξιωματικοί Γενικών 
Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ο Αστυνομι−
κός Υποδιευθυντής Γρίβας Δημήτριος του Χαραλάμπους 
(ΑΓΜΣ. 231961).

2. Στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ο Αστυ−
νόμος Α΄ Μυρίλλας Κωνσταντίνος του Χρηστοστεφάνου 
(ΑΓΜΣ. 236945).

3. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ο Αστυνόμος Β΄ 
ν.δ. 649/1970 Φραγκούλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου 
(ΑΓΜΣ. 236251).

4. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ο Αστυνόμος Β΄ ν.δ. 649/ 
1970 Γιαννακόπουλος Δημοσθένης του Χρήστου (ΑΓΜΣ. 
224577).

Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα 
(30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο Προ−
εδρικό διάταγμα.

Β. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ως ευδοκί−
μως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 43 παρ. 1 και 3, 46, 47 και 50 του 
π.δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 31/1999 και 
99/2002, λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και 
συντάξιμης υπηρεσίας και εγγράφεται στο στέλεχος της 
εφεδρείας, ο εκτός οργανικών θέσεων τελών Ταξίαρ−
χος Αστυνομίας Καραχάλιος Πραξιτέλης του Σπυρίδωνα 
(ΑΓΜΣ.217303), που γεννήθηκε το έτος 1951 στον Κλάδεο –
Ηλείας.

Γ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ως ευδοκί−
μως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 43 παρ. 1 και 3, 46, 47 και 50 του 
π.δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 31/1999 και 
99/2002, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 1 του ν. 3686/2008, λόγω συμπληρώσεως 35ετούς 
πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και εγγράφεται 
στο στέλεχος της εφεδρείας, ο εκτός οργανικών θέσεων 
τελών Ταξίαρχος Αστυνομίας Φιλιππάκος Τζανέτος του 
Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ. 217309), που γεννήθηκε το έτος 1952 
στο Μαυροβούνιο – Γυθείου – Λακωνίας.

Δ. Τίθενται σε αποστρατεία, ως ευδοκίμως τερματίσα−
ντες τη σταδιοδρομία τους, ύστερα από αίτησή τους, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 παρ. 1, περίπτ. στ΄, 46 
και 51 παρ. 6 του π.δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 99/2002 και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας, 
οι κατωτέρω εκτός οργανικών θέσεων τελούντες Αξιωμα−
τικοί Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. Αστυνομικός Υποδιευθυντής Μπάκας Σταύρος του Θε−
οδώρου (ΑΓΜΣ. 232087), που γεννήθηκε το έτος 1962 στα 
Σερβιανά Δωδώνης − Ιωαννίνων.

2. Αστυνόμος Α΄ ν.δ. 649/1970 Πυρπύλης Παντολέων του 
Βασιλείου (ΑΓΜΣ. 218255), που γεννήθηκε το έτος 1954 στην 
Αμβρακία Τριχωνίδος –Αιτωλοακαρνανίας.

3. Αστυνόμος Α΄ ν.δ. 649/1970 Γκιρτοβίτης Χρήστος του 
Παντελή (ΑΓΜΣ. 227199), που γεννήθηκε το έτος 1960 στην 
Αγία Παρασκευή Τριχωνίδος – Αιτωλοακαρνανίας.

4. Αστυνόμος Β΄ ν.δ. 649/1970 Τρίγκας Νικόλαος του Δη−
μητρίου (ΑΓΜΣ. 220238), που γεννήθηκε το έτος 1956 στη 
Χαράδρα Πολυδένδρου – Ημαθίας.

5. Υπαστυνόμος Α΄ ν.δ. 649/1970 Σερβέτης Θεόδωρος 
του Δημητρίου (ΑΓΜΣ. 243701), Υπηρεσίας Γραφείου, που 
γεννήθηκε το έτος 1964 στους Βαμβακούς Λακεδαίμονος 
– Λακωνίας.

Ε. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ως ευδοκί−
μως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της, λόγω σωματικής 
ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 
παρ. 1, περίπτ. ε΄, 46 και 48 του π.δ. 24/1997, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τα π.δ. 31/1999 και 99/2002 και δεν εγγράφεται 
στο στέλεχος της εφεδρείας η εκτός οργανικών θέσεων 
τελούσα Ταξίαρχος Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής 
Αστυνομίας Χαϊδεμένου Άννα του Ζαχαρία (ΑΓΜΣ.226026), 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα Αττικής.

ΣΤ. Ανακαλείται το από 4.7.2005 (ΦΕΚ. Γ΄−166/8.7.2005) 
Προεδρικό διάταγμα και θεωρείται αυτό ως μηδέπο−
τε εκδοθέν, μόνο κατά το μέρος αυτού, με το οποίο ο 
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1852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γενικών Καθηκόντων της 
Ελληνικής Αστυνομίας Λουκοδήμος Δήμος του Ιωάννη 
(ΑΓΜΣ. 217052), τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με 
το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, επειδή κρίθηκε 
καθ’ όλη τη σταδιοδρομία του ως Αξιωματικός παρα−
μένων στον ίδιο βαθμό τρεις (3) φορές, εκ των οποίων 
μία (1) φορά στον κατεχόμενο βαθμό, ήτοι τα έτη 1997, 
2002 και 2005.

− Προάγεται ο Αξιωματικός αυτός, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 54 παρ. 3 και 55 του π.δ. 24/1997, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1, περίπτ. β΄ του ιδίου 
Προεδρικού διατάγματος, κατ’ αρχαιότητα, στους βαθμούς 
του Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Διευθυντή, από 1.4.1997 
και 3.3.2006, αντίστοιχα, χρονολογίες προαγωγής στους 
βαθμούς αυτούς νεωτέρων τότε στην επετηρίδα ομοιο−
βάθμων συναδέλφων του και στο βαθμό του Ταξιάρχου 
Αστυνομίας εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. γ΄ και 43 παρ. 1 
περίπτ. β΄ του π.δ. 24/1997, από 2.3.2007 και τον θέτουμε σε 
αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσαντα 
τη σταδιοδρομία του, από 16.6.2007, χρονολογία που απο−
στρατεύτηκαν με το π.δ. της 23.5.2007 (ΦΕΚ−Γ΄356/1.6.2007) 
και διαγράφηκαν από τη δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας 
οι ομοιόβαθμοι τότε συνάδελφοι του, οι οποίοι στις τα−
κτικές κρίσεις του 2007 αποστρατεύθηκαν ως ευδοκίμως 
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Ζ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1, περίπτ. β΄, εδάφιο 
τρίτο, 33 παρ. 1 περίπτ. β΄, 46 και 47 περίπτ. γ΄ του π.δ. 
24/1997, με το βαθμό που κατέχει και εγγράφεται στο 
στέλεχος της εφεδρείας, ο εκτός οργανικών θέσεων τελών 
Αστυνόμος Α΄ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας Καμπουράκης Νεκτάριος του Εμμανουήλ (ΑΓΜΣ. 
236752), που γεννήθηκε το έτος 1965 στα Χανιά Κυδωνίας 
– Χανίων, επειδή κρίθηκε στον κατεχόμενο βαθμό, ως πα−
ραμένων στον ίδιο βαθμό δύο (2) φορές, ήτοι τα έτη 2007 
και 2008 και συμπλήρωσε 25ετή πραγματική και συντάξιμη 
υπηρεσία στο Σώμα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Εσωτερικών 1563/2009).

        Με την υπ’ αριθμ. 6480/1/386στ/23.2.2009 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2452/ 
1996 και των άρθρων 15−23 του ν. 3528/2007, προσλαμ−
βάνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών/Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας ο Βασίλειος Παναγιωτόπουλος του Ιωάννη, 
σε κενή οργανική θέση, Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Δ/κου −
Λογ/κού με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. δέκατο όγδοο (18°) καθόσον 
εμπίπτει στις ισχύουσες διατάξεις και έχει τα απαιτούμε−
να από το νόμο προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Εσωτερικών 1026/3.3.2009).

        Με την υπ’ αριθμ. 6480/1/261ιδ/3.3.2009 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2452/ 1996 και 
των άρθρων 15−23 του ν. 3528/2007, προσλαμβάνεται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
ο Δημήτριος Κασβίκης του Ηλία, σε προσωποπαγή θέση 
που συνιστάται με την παρούσα, Κατηγορίας TE Κλάδου 
Δ/κού −Λογ/κου με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. δέκατο όγδοο (18°) 
καθόσον εμπίπτει στις ισχύουσες διατάξεις και έχει τα 
απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Εσωτερικών 1461/9.3.2009).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

(2)
Διορθώσεις Σφαλμάτων

      Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 178/Γ/6.3.2009, δημοσιεύθηκε η υπ’ 
αριθμ. οικ. 49417/19.11.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε. σχετικά με μεταφορά υπαλλήλου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. διορθώνεται ως προς το σημείο και μόνο 
που αφορά

το εσφαλμένο όνομα: Τσαγκούρνης Παναγιώτης του 
Δημητρίου,

στο ορθό: Τσαγκουρνής Παναγιώτης του Δημητρίου.

  (Από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.)

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(3)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 36/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Παιανίας που εκδόθηκε σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 
960/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
(Ακυρωτικός Σχηματισμός ΙΑ Τμήμα), και με την οποία 
ακυρώθηκε η 319/24.8.2006 απόφαση του Δημάρχου 
Παιανίας σχετικά με το διορισμό υπαλλήλου, κατά το 
μέρος που αυτή δεν περιλαμβάνει ρήτρα αναδρομικού 
διορισμού, διορίζεται αναδρομικά από 1.4.1999 η ΠΑΠΑ−
ΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε κενή οργανική 
θέση του Δήμου Παιανίας κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με 
βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/3136/4.3.2009).

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 294/13.2.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Λαρισαίων η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 165 του ν. 3584/2007 και του 
άρθρου 12 του ν. 1816/88, προσλαμβάνεται από 16.2.2009 
σε κενή οργανική θέση Δικηγόρου του O.E.Υ του Δή−
μου με πάγια αντιμισθία και με έμμισθη εντολή η παρ’ 
Αρείω Πάγω ο Δικηγόρος Κωνσταντίνου Θεόδωρος 
του Γεωργίου.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη εις βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικον. έτος 
2009 ύψους 2.589,6 € στον Κ.Α.00.6031.00003.

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Θεσσαλίας 2782/6.3.2009)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

F
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 921/4.3.2009 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 9, παρ. 13 − 16 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄), ανα−
τίθενται καθήκοντα Ληξιάρχου στο Δήμο Μαλεσίνας Νο−
μού Φθιώτιδας, στον υπάλληλο του οικείου Δήμου Βίγγο 
Ευάγγελο του Μιχαήλ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1853

Η απόφαση ισχύει από την κοινοποίηση της και πριν 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 
37 του ν. 3200/1955, ΦΕΚ 97/τ.Α΄).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(4)

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 643/4.3.2009 απόφαση του Νομάρχη 
Ημαθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις α) του 
π.δ. 30/1996 και β) του ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλι−
κή σχέση, από 27.2.2009 του Δούμα Ιωάννη του Χρήστου, 
μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό 
Α΄, ημερομηνία από την οποία εμμένει στην από 4.2.2009 
αρχική αίτηση παραίτησής του από την υπηρεσία.

  Ο Νομάρχης

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
F

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 10445/22.7.2008 απόφαση της Νομάρχη 
Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4−23 του ν. 3528/2007, διορίζεται σε κενή οργανική 
θέση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, κλάδου 
ΥΕ Εργατών με εισαγωγικό βαθμό Ε΄, η Τζωρτζακάκη Αν−
θούλα του Ιωάννη, η οποία περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 
1507/4.6.2008 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Εσωτερικών 1774/27.2.2009).

  Η Νομάρχης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ − ΗΛΙΑΚΗ
F

  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 04/42786/12.1.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
δια τάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 
του π.δ. 30/1996, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της 
Ν.Α. Θεσσαλονίκης Μιχαλοπούλου Παυλίνα του Γεωρ−
γίου κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ειδικότητας 
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού με βαθμό Γ΄ σε κενή ορ−
γανική θέση του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας 
ΠΕ Κτηνιατρικής, με το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.ΕΣ. 1642/20.2.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 04/1854/30.1.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του π.δ. 30/1996, 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Ν.Α. Θεσσαλονίκης 
Ζαγορίτη Πηνελόπη του Δημη τρίου κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού με 
βαθμό Γ΄ σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητι−
κού − Οικονομικού, με το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.ΕΣ. 1905/27.2.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 04/1857/30.1.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις 
των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007, σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του π.δ. 30/1996, 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Ν.Α. Θεσσαλονίκης 
Αμπαρά Χαρίκλεια του Αντωνίου κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού με 
βαθμό Γ΄ σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητι−
κού − Οικονομικού, με το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.ΕΣ. 1908/27.2.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 04/42617/23.12.2008 απόφαση του Νο−
μάρχη Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του 
π.δ. 30/1996, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Ν.Α. 
Θεσσαλονίκης Τασούλα Ανδριανή του Αντωνίου κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού − 
Λογιστικού με βαθμό Γ΄ σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, με το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.ΕΣ. 1652/25.2.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 04/42614/23.12.2008 απόφαση του Νο−
μάρχη Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του ν. 3528/2007, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του 
π.δ. 30/1996, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος της Ν.Α. 
Θεσσαλονίκης Γκουτής Δημήτριος του Αθανασίου κλάδου 
ΥΕ Εργατών με βαθμό Β΄ σε κενή οργανική θέση του κλά−
δου ΥΕ Επιμελητών, με το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.ΕΣ. 1801/25.2.2009).

        Με την υπ’ αριθμ. 04/43111/5.1.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις 
των άρθρων 69, 73 και 74 του ν. 3528/2007, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του π.δ. 30/1996, 
μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος της Ν.Α. Θεσσαλο−
νίκης Πειρουνίδης Δημήτριος του Ευαγγέλου κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Γ΄ σε κενή οργανι−
κή θέση του κλάδου ΠΕ Ιατρών (χωρίς ειδικότητα), με το 
βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.ΕΣ. 1781/27.2.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 04/56/12.1.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007, σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του π.δ. 
30/1996, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Ν.Α. Θεσ−
σαλονίκης Χασάνδρα Δήμητρα του Βύρωνα κλάδου ΔΕ Δι−
οικητικών Γραμματέων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού − Λο−
γιστικού με βαθμό Γ΄ σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΠΕ Περιβάλλοντος ειδικότητας ΠΕ Χη μείας, με το βαθμό 
που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.ΕΣ. 1803/27.2.2009).

  Ο Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F

       ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2083/25.7.2008 απόφαση Νομάρχη 
Λευκάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 104, 107 και 112 του π.δ. 30/1996, των άρθρων 4−
10, 16 παρ. 2 και 17 του ν. 3528/2007, των ν. 2190/1994 
και 3345/2005, καθώς και του Πίνακα Διοριστέων της Ν.Α. 
Λευκάδας (ΦΕΚ. 612/Γ΄/3.7.2008) για την πλήρωση θέσεων 
μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 1/327Μ/2007 προκήρυξη της Ν.Α. Λευ−
κάδας (ΦΕΚ 410/13.11.2007 τ.προκ.Α.Σ.Ε.Π.) διορίζεται στην 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας ο Σούκας Σπυρίδων 
του Ιωάννη, ως δόκιμος υπάλληλος, σε κενή οργανική θέση 
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της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) του 
κλάδου ΔΕ Τεχνικών/Ειδικότητας Πορθμέων, με εισαγω−
γικό βαθμό Δ΄.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.ΕΣ. 1896/27.2.2009).

 Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 53/11.3.2009 απόφαση του Δημάρχου 
Βεργίνας του Ν. Ημαθίας, η οποία εκδόθηκε βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α΄/8.6.2006), όπως τροποποιήθηκαν με εκείνες του άρ−
θρου 3 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/23.11.2007) και ισχύουν, 
κατατάσσεται πλεονάζον προσωπικό της κοινωφελούς 
επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επι−
χείρηση Κοινωνικής Προστασίας − Αλληλεγγύης, Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βερ−
γίνας» (ΔΗ.Κ.Ε.Β. Δήμου Βεργίνας), σε προσωρινές προ−
σωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του Δήμου Βεργίνας, που συστάθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
34/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βεργίνας, ως εξής:

Α) Σε προσωρινή προσωποπαγή θέση Ι.Δ.Α.Χ. Διοικητικού 
Υπαλλήλου (επιπέδου Π.Ε.): Την Σαπλαχίδου Χριστίνα του 
Τιμολέωντα.

Β) Σε προσωρινή προσωποπαγή θέση Ι.Δ.Α.Χ. Διοικητικού 
Υπαλλήλου (επιπέδου Τ.Ε.): Την Καραμητσιοπούλου Ελένη 
του Βασιλείου.

Γ) Σε προσωρινή προσωποπαγή θέση Ι.Δ.Α.Χ. Χειριστή 
Μηχανημάτων (επιπέδου Δ.Ε): Τον Ταχτατζή Ιωάννη του 
Δημητρίου.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Βεργίνας, ύψους 50.000 
ευρώ περίπου για το τρέχον έτος, για την κάλυψη της 
οποίας έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις και ανά−
λογη για τα επόμενα έτη 

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Βεργίνας: 768/19.2.2009). 
 Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Αριθμ. 1431 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 

87/1882 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 Σύνθε−

σης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

(συν. 3/3.12.2008) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

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

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Τεχνολογία 
Περιβαλλοντικής Ποιότητας».

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 πρωτότυπα 

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

7. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδι−
ας 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 δι−
εξαγωγής 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 αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 
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 υποχρεώσεις 
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 υπο−
χρεώσεων 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 μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών 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 μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−
200 ΚΑΕ 5113).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 4 Μαρτίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Αριθμ. 1401
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου.

  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 69/07, τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/99, τ. Α΄).
5. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πα−

νεπιστημίου Αιγαίου (συν. 13/30.10.2008) αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Διδα−

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
Σχολή: Περιβάλλοντος
Τμήμα: Επιστημών της Θάλασσας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ωκεανογραφία με 
έμφαση στη Δυναμική Παρακτίων Συστημάτων».

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 προπότυπα 

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

7. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδι−
ας 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 δι−
εξαγωγής 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 αρμόδιου 

στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 
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 υποχρεώσεις 
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 υπο−
χρεώσεων 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 μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών 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 μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−
200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεοις.

  Μυτιλήνη, 3 Μαρτίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    

  Με την υπ’ αριθμ. 2805/23.1.2009 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 2 του π.δ. 118/2002, εξελίσσεται ο Μαστρογιαννόπουλος 
Νικόλαος του Διονυσίου, μέλος ΕΕΔΙΠ του κλάδου Ι της Σχο−
λής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη 
μόνιμη βαθμίδα Γ΄ από 19.1.2009, ημερομηνία που συμπλήρωσε 
τον απαιτούμενο χρόνο στην προηγούμενη βαθμίδα.

  Ο Πρύτανης

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ
F

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ. Α4650    
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μη−

χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτει−
ου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 14 παρ. 3, 4, 15 παρ. 

2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 του ν.2083/1992, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/1997.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 του ν. 2517/ 
1997.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/20.3.2007 τ.Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 6/2.12.2008 απόφαση της Γενικής Συ−
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μη−
χανικών.

5. Το υπ’ αριθμ. 1664/3.2.2009 έγγραφο του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών, αποφασίζουμε:

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



1856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία των Υπόγειων 
Νερών− Υδρογεωλογικές Έρευνες και εφαρμογές Πολιτικού 
Μηχανικού» με συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού 
πεδίου ως εξής: «Υδρολογικές και υδρογεωλογικές έρευνες 
και εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού για την αξιοποίηση 
και διαχείριση των υπόγειων νερών σε υδρογεωλογικά 
συστήματα και σε τεχνικά έργα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των 

υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα 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 από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή

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

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υπο−
ψηφίους 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 αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
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 αρμόδιου στρατολογικού γρα−
φείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
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 υπο−
χρεώσεων 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 μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου 
ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το 
οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση 
της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί 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.

  Κομοτηνή, 23 Ιανουαρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
    Με την υπ’ αριθμ. ΤΠ.−8153/31.3.2008 κοινή απόφαση του 

Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοι−
κτού Πανεπιστημίου και του Πρόεδρου του Δ.Σ. του Τα−
μείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων που 
εκδόθηκε, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός 
Κώδικας).

Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34 οικ. 19935/27.7.2007 εγκύ−
κλιο του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.

Την υπ’ αριθμ. ΤΠ− 5302/22.10.2007 ανακοίνωση − πρό−
σκληση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Την υπ’ αριθμ. ΤΠ − 6207/17.12.2007 αίτηση της ενδιαφε−
ρόμενης.

Την από 25.2.2008 (συν/ση 10η/θ.3°) απόφαση του υπη−
ρεσιακού συμβουλίου του διοικητικού προσωπικού του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Εγκρίνεται η μετάταξη της Παπαθανασίου Μάρθας του 
Νικολάου, μονίμου υπαλλήλου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού − Λο−
γιστικού με βαθμό Γ΄ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
Δημοσίων Υπαλλήλων, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ 
Διοικητικού − Λογιστικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι−
στημίου με το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ: 5408/6.3.2009).

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος  
 της Διοικούσας Επιτροπής του Δ.Σ. του Ταμείου
   του Ελληνικού Ανοικτού Επικουρικής Ασφάλισης
 Πανεπιστημίου      Δημοσίων Υπαλλήλων
 Δ. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ

F

        ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. Β108034/24.2.2009 πράξη του Διοικητή του 
Οργανισμού, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι−
κής σχέσης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του εκπαιδευ−
τικού προσωπικού Φωτιάδη Μιχαήλ του Νικολάου με Α΄ βαθμό 
του κλάδου ΠΕ−17 Τεχνολόγων με ειδικότητα μηχανολόγου 
(Α.Μ. 8341) την 16.11.2008 ημερομηνία λήξης διμήνου προθεσμί−
ας από την υποβολή της αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007.

(Αριθμός Εγκρίσεως Υπουργ. Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας 9522/305/10.3.2009)

  Ο Διοικητής

Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
F

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 23749/721/18.2.2009 πράξη Προέδρου 
Δ.Σ−ΟΕ.Κ. διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις Ο.Ε.Κ. με 
εισαγωγικό βαθμό Δ΄ οι:

Α) ΚΑΡΛΑ ΣΩΣΑΝΝΑ του Αθανασίου, Κλάδου ΠΕ Αρ−
χιτεκτόνων Μηχανικών, στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Ο.Ε.Κ.Θεσσαλονίκης.
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Β) ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σταύρου, Κλάδου 
ΠΕ Αρχτεκτόνων Μηχανικών, στο Περιφερειακό Γραφείο 
Ο.Ε.Κ. Πέλλας (΄Εδεσσα).

(Αριθμ. έγκρ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας 8592/279/20.3.2009).

   Με την υπ’ αριθμ. 23747/718/18.2.2009 πράξη Προέδρου 
Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με τον Ο.Ε.Κ. 
της Βασιλείου Κων/νου του Δημητρίου, τακτικού υπαλ−
λήλου Ο.Ε.Κ. Κλάδου TE Εργοδηγών (προσωρινός χωρίς 
πτυχίο ή δίπλωμα), με βαθμό Α΄ από 30.1.2009 (ημερομηνία 
υποβολής της β΄ αίτησης εμμονής σε παραίτηση).

(Αριθμ. έγκρ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας 8474/277/10.3.2009).

 Με την υπ’ αριθμ. 24414/836/26.2.2009 απόφαση Προέ−
δρου ΔΣ−ΟΕΚ αφού ελήφθησαν υπ’ όψη: οι διατάξεις 4−
10 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007) και η υπ’ αριθμ. 
3305/12.12.2008 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. περί 
διάθεσης για διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σε Δη−
μόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου Το−
μέα Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, διορίζονται 
σε κενές οργανικές θέσεις ΟΕΚ οι:

1) Καλού Ελευθερία του Ιωάννη, Κλάδου TE Μηχανικών 
(Ηλεκτρολόγος) με τον εισαγωγικό βαθμό Δ΄, σε κενή ορ−
γανική θέση της Κ.Υ.−ΟΕΚ.

2) Καλογερόπουλος Κλεομένης του Ιωάννη, Κλάδου TE 
Μηχανικών (Τοπογράφος) με τον εισαγωγικό βαθμό Δ΄, σε 
κενή οργανική θέση της Κ.Υ.−ΟΕΚ.

3) Σκάζα Ιωάννα του Σωτηρίου, Κλάδου TE Μηχανικών 
(Πολ. Δομ. Έργων) με τον εισαγωγικό βαθμό Δ΄, σε κενή 
οργανική θέση της Π.Δ.Α.−ΟΕΚ.

(Αριθμ. Εγκρ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας: 1001/316/10.3.2009).

 Ο Πρόεδρος

Θ. ΣΤΑΜΟΥ
F

  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ −
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ − ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 244/10.3.2009 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου − Ιονίων 
Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,   κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. 1/15.1.2009 απόφασης Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 13 της 
παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, του ν. 3527/2007, 
της παρ. 3 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, τοποθετείται 
η Τόκη−Χασόγια Παναγιώτα του Ιωάννη, υπάλληλος κατη−
γορίας ΠΕ κλάδου Νοσηλευτριών του Π.Γ.Ν.Ι. με βαθμό Α΄, 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 
Π.Γ.Ν.Ι. για μία τριετία, ως εκ της ιδιότητάς της ως τακτικού 
μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Ι.

Με την υπ’ αριθμ. 245/10.3.2009 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου − Ιονί−
ων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. 1/15.1.2009 απόφασης Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙ−
ΝΩΝ, , η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περ. 13 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, του 
ν. 3527/2007, της παρ. 3 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, 
τοποθετείται ο Κρομμύδας Δημήτριος του Δημητρίου, 
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών του Π.Γ.Ν.Ι. 
με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Ι. για μία τριετία, ως εκ της ιδιότη−
τάς του ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου του Π.Γ.Ν.Ι.

Με την υπ’ αριθμ. 246/10.3.2009 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου − Ιονί−
ων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. 1/15.1.2009 απόφασης Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 13 της 
παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, του ν. 3527/2007, 
της παρ. 3 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, τοποθετείται 
η Γκόπη Αλεξάνδρα του Ηλία, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 
κλάδου Νοσηλευτριών του Π.Γ.Ν.Ι. με βαθμό Α΄, Προϊστα−
μένη Νοσηλευτικού Τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Π.Γ.Ν.Ι. για μία τριετία, ως εκ της ιδιότητάς της ως 
τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Ι. 
Ο καθορισμός του Τομέα που θα προΐσταται θα γίνει με 
απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

  Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Με την υπ’ αριθμ. 6061/11.3.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 
148, παρ. 1 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Γ΄/9.2.2007), γίνεται 
αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση 
της Ζαχαράτου Μαρίας του Θεοχάρη, μόνιμης υπαλλή−
λου κλάδου ΔΕ Χειριστών−Εμφανιστών, με τον Α΄ βαθμό 
από 9.3.2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης, με την οποία εμμένει στην πρώτη αίτηση 
παραίτησης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

  Ο Διοικητής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

F

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ − ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»    

  Με την υπ’ αριθμ. 2830/φ120/10.3.2009 απόφαση του Προ−
έδρου Δ.Σ. − Διοικητή του Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒ−
ΒΑΣ» της 1ης ΥΠΕ Αττικής, γίνεται δεκτή η παραίτηση 
της υπαλλήλου του Νοσοκομείου Ελευθερίου Αργυρώς 
του Γεωργίου κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Α΄, από 
9.3.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
ν. 3528/2007.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. − Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

  Με την υπ’ αριθμ. 92η/9.3.2009 πράξη−απόφαση του 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», λύεται η υπαλληλική σχέση εργασίας της 
μόνιμης υπαλλήλου ΛΥΤΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ του Φωτίου, κλάδου 
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, με Α΄ βαθμό και Μ.Κ. 4ο, λόγω 
συνταξιοδότησης, από 4.3.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 148 παρ. 5 του ν. 3528/2007.

  Ο Διοικητής
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ



1858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

    ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Με την υπ’ αριθμ. 15/30.1.2009 πράξη του Προέδρου του 
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη από−
λυση από την Υπηρεσία του υπαλλήλου Ν.Α.Τ. με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διάρκειας 
(Ι.Δ.Α.Χ.) Στασινόπουλου Γεώργιου του Νικολάου, της κα−
τηγορίας ΥΕ του Κλάδου ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων και 
Μ.Κ. 6ο, την 31.12.2008, λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους 

της ηλικίας του στις 31.12.2008 (έτος γέννησης 1943) και 
θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 49 § 1 και 2 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 
191/Α΄/30.8.1988) και το υπ’ αριθμ. 7793/30.9.2008 έγγραφο 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ / Τοπικό υποκατάστημα Αλεξάνδρας / Τμήμα 
Β΄ Απονομών συντάξεων.

(Αριθμ. εγκρ. Υπ. ΕΝΑΝΠ 5116.01/06/09/13.3.2009).

  Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ
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    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α Αριθ. Πρωτ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Θέση

1 14379/61/16.12.2008 ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒ740422 ΠΕ Οικονομολόγων −
Στέλεχος Οικονομικής
Διαχείρισης

2 14224/30/15.12.2008 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ878720 ΠΕ Διοικητικών (Διοικ. 1) −
Στέλεχος για θέματα
Προσωπικού

3 13623/15/09.12.2008 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τ460771 ΠΕ Διοικητικών (Διοικ. 2) −
Γραμματέας ΔΣ & Προέ−
δρου / Δημόσιες Σχέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α Αριθ. Πρωτ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Θέση

1 14222/28/15.12.2008 ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ886209 TE Διοικητικών−Λογιστικών 
(Διοικ. −Λογ. 1) − Υπάλληλος 
Λογιστηρίου
(Έσοδα/Δαπάνες)

2 14366/48/16.12.2008 ΚΟΛΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒ740103 TE Διοικητικών−Λογιστικών 
(Διοικ.−Λογ. 2) − Υπάλληλος 
Οικονομικής Διαχείρισης

  Η Επιτροπή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΥΡΙΔΟΥ,     ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ,    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ        

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ

Διοριστέων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 582/5.3.2009 

απόφαση του Α΄ Τμήματος του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), για την πλήρωση πέντε 
(5) θέσεων κατηγορίας ΠΕ & TE, διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων, με σειρά προτεραιότητας του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας −
Θράκης, σύμφωνα με την Προκήρυξη 1/18Μ/2008 (ΦΕΚ 
460/10.9.2008/τ.ΑΣΕΠ).
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