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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 829/1/23β/13.3.2009 πράξη του Προ−
ϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα−
μικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης αυτοδίκαια επερχόμενης την 28.2.2009, 
λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης εντός 
μηνός της πολιτικής υπαλλήλου του Υπουργείου Εσω−
τερικών / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Σταυρίδη 
Δήμητρας του Ευαγγέλου, Κλάδου ΔΕ Δ/κού − Λογ/κού 
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. τρίτο (3ο).

    Με την υπ’ αριθμ. 1027/1/9β/13.3.2009 πράξη του Προϊ−
σταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμι−
κού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης αυτοδίκαια επερχόμενης την 10.3.2009, 
λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης εντός 
μηνός της πολιτικής υπαλλήλου του Υπουργείου Εσω−
τερικών / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Μαυρογι−
άννη Ανδρομάχης του Θεοδώρου, Κλάδου ΔΕ Δ/κού −
Λογ/κού με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. πέμπτο (5ο).

    Με την υπ’ αριθμ. 1753/1/12β/13.3.2009 πράξη του Προϊ−
σταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμι−
κού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλ−

ληλικής σχέσης αυτοδίκαια επερχόμενης την 28.2.2009, 
λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης εντός 
μηνός του πολιτικού υπαλλήλου του Υπουργείου Εσω−
τερικών / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Νικολόπου−
λου Γεωργίου του Δημητρίου, Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού Εργατοτεχνιτών Κ.Ο.Κ. με βαθμό Β΄ και 
Μ.Κ. πέμπτο (5ο).

    Με την υπ’ αριθμ. 1730/1/16β/18.3.2009 πράξη του Προϊ−
σταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμι−
κού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης αυτοδίκαια επερχόμενης την 4.3.2009, 
λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης εντός 
μηνός του πολιτικού υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Κυριακόπου−
λου Ηλία του Βασιλείου, Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προ−
σωπικού Εργατοτεχνιτών Κ.Ο.Κ. με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 
πέμπτο (5ο).

  Ο Προϊστάμενος Κλάδου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

-
Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην υπ’ αριθμ. 311/1/83β/22.4.1985 απόφαση του Υπουρ−
γού Δημόσιας Τάξης που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
113/25.4.1985 (τεύχος Γ΄) στη σελίδα 1255 στην Α΄ στήλη, 
εκ των άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «... Βέρρα Ειρήνη του Γρηγορίου...» 
στο ορθό: «... Βέρρα Ειρήνη Χα Γρηγορίου...».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

-
    ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 12277 Φ.200.13/5.3.2009 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 απολύσε−
ων 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 
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του ν. 1339/1983, απολύονται ύστερα από αίτησή τους οι 
παρακάτω Αρχ/στες Γ.Υ. μη παραγωγικής Σχολής:

1. (6631) Ζήκος Σπυρίδων του Γεωργίου
2. (6589) Τιμίνης Νικόλαος του Αρμοδίου
3. (6436) Παλάσκας Αθανάσιος του Αποστόλου
4. (6599) Κέντσας Ιωάννης του Νικολάου
5. (12645) Φωτόπουλος Φώτιος του Βασιλείου
6. (12588) Κατσούλης Αθανάσιος του Νικολάου
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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
(2)

Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην περίληψη του εκδοθέντος με πρόταση της 
Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα τη 18.2.2009 Προε−
δρικού διατάγματος, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
Γ΄145/26.2.2009, στη σελίδα 1147, στήλη β΄, η περίπτωση 
35 αντικαθίσταται ως εξής: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ του 
Κωνσταντίνου, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄, από την Κε−
ντρική Υπηρεσία στην Πρεσβεία Τόκυο, με παράλληλη 
διαπίστευση στη Μικρονησία, τα Νησιά Μάρσαλ, το Πα−
λάου και το Τουβαλού».

  (Από το Υπουργείο Εξωτερικών)

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

(3)
    Με την υπ’ αριθμ. Δ16β/04/74/16.2.2009 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 
του ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44/Α΄/11.2.2004), καθώς και των 
άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), μετατάσ−
σεται ο υπάλληλος Τζουμάκας Βάιος του Σπυρίδωνα, 
υπάλληλος με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, 
από τον κλάδο ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στον κλάδο 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και σε κενή οργανική θέση 
αορίστου χρόνου. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων: 2139/10.3.2009).

  Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(4)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.1/ 1655 /12.3.2009 διαπιστωτική 
πράξη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκ−
παίδευσης Ν. Ρεθύμνης γίνεται αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από 11.3.2009 του Μαρινάκη Μιχαήλ 

του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικού Κλ. ΠΕ0301 Μαθηματικού, 
του 2ου Γυμνασίου Ρεθύμνου, με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 8 και με 
Αριθμό Μητρώου 156640, λόγω θανάτου του.

  Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 12796/07/11.6.2008 κοινή απόφαση 
των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών Αττικής και Πε−
λοποννήσου, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
65, 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ−
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ο υπάλληλος Αθανά−
σιος Αγγελόπουλος του Ηλία, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών 
(Δασολογικού) με βαθμό Γ΄, μετατάσσεται από την Πε−
ριφέρεια Πελοποννήσου σε κενή οργανική θέση ίδιας 
κατηγορίας και κλάδου στην Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση 
Δασών Αθηνών) με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.: 3323/17.3.2009).

  Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών
 Αττικής Πελοποννήσου
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 3167/2009 απόφαση του Δημάρχου 

Παλλήνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται αυτοδικαί−
ως αποδεκτή η από 9.3.2009 αίτηση παραίτησης του 
υπαλλήλου του Δήμου Παλλήνης ΚΟΤΖΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κλάδου ΥΕ2 − Επιστατών Καθαριότητας 
με βαθμό Β΄, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής: 08/ΔΤΑ/4549/13.3.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Τμηματάρχης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΟΣ

-
Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στο Φ.Ε.Κ. 285/14.9.2006 (τεύχος Γ΄) όπου δημοσιεύθηκε 
περίληψη της υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 9461/12.9.2006 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, ύστε−
ρα από την υπ’ αριθμ. 231/4.9.2006 απόφαση του Δη−
μάρχου Ελευσίνας, διορθώνονται τα ονοματεπωνυμικά 
στοιχεία της υπαλλήλου: 

από το λανθασμένο: «… ΦΤΡΕΡΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ …» 
στο σωστό: «… ΦΤΕΡΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία …».

  (Από την Περιφέρεια Αττικής)

F
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 31/25.2.2009 απόφαση του Προέδρου 
του Ν.Π. Παιδικοί Σταθμοί και ΚΕΦΟ Δήμου Κ. Νευροκο−
πίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 152 και 160 του ν. 3584/2007, λύεται η υπαλληλική 
σχέση της Κουντουρά − Ζαχαριάδου Ελένης ωρομίσθιας 
βοηθού μαγείρου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, λόγω παραίτησης.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας − Θρά−
κης: 1191/13.3.2009).
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Με την υπ’ αριθμ. 1535/13.3.2009 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης ανατέθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 344/1976 «Περί Ληξιαρχικών 
πράξεων», τα καθήκοντα ληξιάρχου του Ληξιαρχείου 
του Δήμου Προσοτσάνης του Νομού Δράμας, στον τα−
κτικό υπάλληλο του ως άνω Δήμου Ψωμά Αλέξανδρο 
του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 50/9.3.2009 απόφαση του Δημάρχου 
Λουτρόπολης Θερμής του Ν. Λέσβου, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, 
λύεται αυτοδίκαια από 3.3.2009 η υπαλληλική σχέση του 
υπαλλήλου Τσιβγούλη Ιωάννη του Γεωργίου κλάδου 
ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄ από την υπηρεσία του 
ομώνυμου Δήμου. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου: 7248/3315/ 
2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Αυτοδ/σης Αποκέντρωσης

ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 859/11.3.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Ιωλκού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 159 του ν. 3584/2007, απολύεται αυτοδίκαια από 
την 1.3.2009 ο υπάλληλος του Δήμου Αργύριος Θέος του 
Κωνσταντίνου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας με 
βαθμό Γ΄, με διατήρηση ασφαλιστικού καθεστώτος ΙΚΑ, 
γιατί στις 1.3.2009 κατέθεσε αίτηση προς το ΙΚΑ για την 
έκδοση απόφασης του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα για 
την συνταξιοδότησή του, έχει συμπληρώσει τριακοντα−
πενταετή πραγματική υπηρεσία και συμπλήρωσε το 60ο 
έτος της ηλικίας του. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας: 3207/16.3.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΑΝΑΗ ΜΙΜΙΚΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 18449/2009 πράξη του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Λάμπη 
Τριαντάφυλλου του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ−16 Εργατών, 
με βαθμό Β΄, την 21.2.2009, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυν−
ση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης: 7051/12.3.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 18459/2009 πράξη του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Πετρί−
δη Ευάγγελου του Χρήστου, κλάδου ΔΕ−30 Τεχνιτών, 

με βαθμό Α΄, την 21.2.2009, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυν−
ση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης: 7046/12.3.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 18448/2009 πράξη του Δήμαρχου 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ίτσιου 
Γεώργιου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΥΕ−16 Εργατών − 
Γενικά, με βαθμό Β΄, την 23.2.2009, ημερομηνία υποβο−
λής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυν−
ση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης: 7050/12.3.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 18454/2009 πράξη του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Παυλί−
δη Παναγιώτη του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ−30 Τεχνιτών, 
με βαθμό Α΄, την 22.2.2009, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυν−
ση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης: 7052/12.3.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 18453/2009 πράξη του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Καρα−
τζίβα Ευάγγελου του Χαράλαμπου, κλάδου ΥΕ−16 Εργα−
τών, με βαθμό Β΄, την 21.2.2009, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυν−
ση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης: 7048/12.3.2009).

    Με την υπ’ αριθ. 18456/2009 πράξη του Δημάρχου Θεσ−
σαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Δοβλέ−
τογλου Ιωσήφ του Ευδόκιμου, κλάδου ΔΕ−30 Τεχνιτών, 
με βαθμό Α΄, την 21.2.2009, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυν−
ση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης: 7047/12.3.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 500/2481/6.3.2009 απόφαση της Δημάρ−

χου Βέροιας Νομού Ημαθίας, που έχει εκδοθεί βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 152 και 160 του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 − 
Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.6.2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
από 6.3.2009 λόγω συνταξιοδότησης − ύστερα από τις με 
ημερομηνία 16.2.2009 και 6.3.2009 έγγραφες αιτήσεις πα−
ραίτησης − της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του 
Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας Αθανασίου Παπαναγιώτου 
του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄. 

(Αριθ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 2253/ 
16.3.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΝΑΣ



1942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 7/27.2.2009 απόφαση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η 
αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης της Λουρά−
κη Μαρίας του Νικολάου κλάδου Πρακτικών Νοσοκόμων 
με βαθμό Α΄ και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
από 27.2.2009, ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε και 
δεύτερη αίτηση παραίτησης. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης: 2011/2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
Κ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 08/2009 απόφαση του Προέδρου του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 άρθρο 18, διορίζεται 
ο ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Μιχαήλ κλάδου ΤΕ17 
Διοικητικού − Λογιστικού σε κενή οργανική θέση του Δη−
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω με βαθμό Δ΄ ως δόκιμος 
υπάλληλος γιατί έχει τις προϋποθέσεις του νόμου. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου: 3133/2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 662/18.2.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Δομοκού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄28) και του άρθρου 86 του 
ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτή−
των», και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3406/19.12.2008 απόφα−
σης επί αναπληρώσεων του Α΄ Τμήματος του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), διορίζεται 
σε συσταθείσα αντίστοιχη οργανική θέση μόνιμου προ−
σωπικού του Ο.Ε.Υ. του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) του Δήμου Πελασγίας η Ντούκα Χριστίνα του Ιω−
άννη, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), κλά−
δου Διεκπεραίωσης Πολιτών με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου μας 
στον Κ.Α. 70.6011, η οποία ανέρχεται περίπου στο ποσό 
των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ (€) για το έτος 
2009.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας: 14077/2571/ 
19.3.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ
F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(6)

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 2641/9.3.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Δυτικής Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 35 και 156 του ν. 3528/2007, δι−

απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης της υπαλλήλου Ευφροσύνης Ψιάχου του Σπήλιου, 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Β΄ και 
Μ.Κ. 12ο με τη Ν.Α. Δυτικής Αττικής, λόγω αποδοχής του 
διορισμού της στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλή−
λων, από 4.3.2009.

  Με εντολή Νομάρχη 
Η Διευθύντρια

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ
F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

    Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στο Φ.Ε.Κ. 193/Γ΄/12.3.2009 στο οποίο δημοσιεύθηκε 
περίληψη της υπ’ αριθμ. 2925/18.11.2008 απόφασης του 
Νομάρχη Λευκάδας η οποία αφορά το διορισμό οκτώ 
(8) δοκίμων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Λευκάδας, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: (Φ.Ε.Κ. 514/31.12.2008 Τεύχος Προκη−
ρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) 

στο ορθό: (Φ.Ε.Κ. 514/31.12.2007 Τεύχος Προκηρύξεων 
Α.Σ.Ε.Π.).

(Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας)

F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ − ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάταξη προσωπικού σε προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο ΚΑΠΗ 
Αργυρούπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
(Αριθμ. απόφ. 6/2009)

    Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 

114/Α΄/2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 168−204 του 

ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3) Την υπ’ αριθμ. 299/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 1541/1131 όμοια του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
141/Β΄/30.1.2009 συγχώνευσης των αμιγών Δημοτικών 
Επιχειρήσεων ΔΕΑΔΑ και ΚΕΕΣΕ και η ίδρυση της νέας 
κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αργυρούπολης.

4) Την υπ’ αριθμ. 69/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 435/Β΄/11.3.2009 
με την οποία σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 269 
του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες 
του άρθρ. 25 του ν. 3613/2007, αποφασίσθηκε μεταξύ 
άλλων και η σύσταση τεσσάρων προσωρινών προσω−
ποπαγών θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου στον ΟΕΥ του Νομικού Προσώπου «ΚΑΠΗ» για τη 
μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από τις Δημοτικές 
Επιχειρήσεις του Δήμου και την κατάταξη σε αυτόν, του 
μεταφερόμενου στο ΚΑΠΗ προσωπικού, ήτοι:

• Μία (1) θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης (ΔΕ) ειδικότητας Διοικητικού

• Μία (1) θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕ) ειδικότητας Νοσηλεύτριας



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1943

• Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ−
σης (ΥΕ) ειδικότητας Οικογενειακοί βοηθοί, αποφασίζει 
ότι:

Κατατάσσουμε στις ανωτέρω συσταθείσες προσωρι−
νές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου στον ΟΕΥ του ΚΑΠΗ το πιο κάτω προσωπικό:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΙΑΣΙΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

3 ΓΑΒΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

4 ΚΑΡΔΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 
101.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10/6021.0001, 10/6021.0002, 
10/6052.0001, 10/6052.0002 και 10/6736.0001 του προϋπο−
λογισμού του ΚΑΠΗ Δ. Αργυρούπολης έτους 2009. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αργυρούπολη, 20 Μαρτίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΠΙΤΑΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(7)

417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

    Με την υπ’ αριθμ. Φ.471α/1610 /Σχ.450/24.2.2009 πράξη 
του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτι−
κού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που εκδό−
θηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3003/7.11.2008 απόφαση 
Ε΄ Τμήματος Α.Σ.Ε.Π. με την αναπληρώτρια διοριστέα 
κλάδου ΤΕ− Φυσικοθεραπευτών (17/12Κ/2004 προκήρυξη) 
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 18 
«Περί διορισμού» και 20 «Περί ανάκλησης διορισμού» του 
ν. 2683/1999 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) ανακαλείται ο διορισμός της 
Ζαγανά Μαρίνας του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική 
θέση του Ιδρύματος της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκ−
παίδευσης (TE− ενιαίος κλάδος) με εισαγωγικό βαθμό 
Δ΄ και το 18ο μισθολογικό κλιμάκιο της TE Κατηγορίας, 
καθόσον δεν απεδέχθη ρητώς το διορισμό της στο 
Ίδρυμα.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ. 1839
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. 

87/1982 τ.Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2, 3, 4, 6 και Β, 
Γ, Δ του ν. 2083/1992 (Φ.Ε.Κ. 159/1992 τ.Α΄), του άρθρου 1 
παρ. 8 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 160/1997 τ.Α΄) όπως τρο−

ποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 
(Φ.Ε.Κ. 69/2007 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 
160/11.8.1997 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 παρ. 1 του 
ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69/2007 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Φ.Ε.Κ. 132/1999 
τ.Α΄).

5. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συν. 14/29.1.2009), αποφασίζου−
με:

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

Σχολή: Περιβάλλοντος
Τμήμα: Επιστημών της Θάλασσας
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Ανάλυση 
με έμφαση στις Οργανικές Τοξικές Ουσίες».

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 Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.

4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

7. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6, 7 θα κατατεθούν από 
τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγή 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 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 13 Μαρτίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Με την υπ’ αριθμ. 363/26.9.2008 πράξη του Προέδρου 
της Δ.Ε., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 16, παρ. 2 του ν. 3528/2007, την προκήρυξη 
του Α.Σ.Ε.Π. υπ’ αριθμ. 5Κ/2007 (Φ.Ε.Κ. 449/28.11.2007 τ. 
Α.Σ.Ε.Π.) και σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων του 
Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 700/30.7.2008 τ.Γ΄), διορίζεται η Αικατερί−
νη Ντζιόκα του Δημοσθένους σε θέση ΠΕ Διοικητικού − 
Οικονομικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων: 6884/18.3.2009).

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ

F
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. Α 5734
    Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μορι−

ακής Βιολογίας και Γενετικής, του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του 
ν. 2083/1992

2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997
3. τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 

(Φ.Ε.Κ. 69/20.3.2007 τ.Α΄)
4. την υπ’ αριθμ. Φ121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (Φ.Ε.Κ. 

1089/29.12.1995 τ.Β΄) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 
παρ. 2)

5. την υπ’ αριθμ. 2/26.11.2008 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής

6. το υπ’ αριθμ. 751/5.12.2008 (Α3423/19.12.2008) έγγρα−
φο του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

7. την υπ’ αριθμ. 78/19.2.2009 (Α 3423/24.2.2009) συ−
νεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δ.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

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

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».
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 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 σώματα όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

5. 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 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής 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 αυτεπάγγελτα 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 αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο 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).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 10 Μαρτίου 2009

  Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

    Με την υπ’ αριθμ. 389/ΕΞ. 818/27.2.2009 απόφαση του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλά−
δος Ιερωνύμου Β΄, που εκδόθηκε βάσει των άρθρων 38 
και 67 του ν. 590/1977 «περί του Καταστατικού χάρτου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος» διορίζεται Διάκονος του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιουπόλεως, ο ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Χαραλάμπους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

    Με την υπ’ αριθμ. 13η/13.3.2009 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3528/2007, 
γίνεται δεκτή η παραίτηση της Χρυσής Λυκίδου του 
Γεωργίου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων 
με βαθμό Δ΄, μετά την 11.3.2009 αίτηση παραίτησης λόγω 
διορισμού της σε άλλη υπηρεσία.

  Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΗΣ

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Με την υπ’ αριθμ. 58/29.1.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία η υπάλληλος του 
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
Χαραλάμπους, κλάδου TE Νοσηλευτών−τριών, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−
τών−τριών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠ−
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 
και 74 του ν. 3528/2007.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2153/24.2.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 152/16.3.2009 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του Μπικατζίκη Πασχάλη του Ευ−
αγγέλου, μόνιμου υπαλλήλου Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου 
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με Α΄ βαθμό και 8ο Μισθολο−
γικό Κλιμάκιο, από 6.3.2009 λόγω παραίτησης.

  Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
    ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 119/17.3.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της υπαλ−
λήλου Σεραφείμ Αικατερίνης του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ 

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, από 17.3.2009, λόγω 
διορισμού της στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσα−
λονίκης.

  Ο Διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΟΣ

F
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 6165/5.3.2009 πράξη του Διοικητή του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, γίνε−
ται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία μας λόγω 
συνταξιοδότησης, του μονίμου υπαλλήλου του κλάδου 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΟΣΗ ΘΩΜΑ του Βασιλείου με βαθμό 
Γ΄ και 8ο Μ.Κ. από 28.2.2009, ύστερα από τις 12.2.2009 
και 27.2.2009 αιτήσεις του, σύμφωνα με το ν. 3528/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

    Με την υπ’ αριθμ. 6163/5.3.2009 πράξη του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 
γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία μας 
λόγω συνταξιοδότησης, του υπαλλήλου με σχέση ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΔΕ ΟΔΗ−
ΓΩΝ ΛΕΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ανδρέα με βαθμό Α΄ και 2ο 
Μ.Κ., ύστερα από τις 12.2.2009 και 27.2.2009 αιτήσεις του, 
σύμφωνα με το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κα−
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

    Με την υπ’ αριθμ. 6467/9.3.2009 πράξη του Διοικη−
τή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννί−
νων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία 
μας λόγω συνταξιοδότησης, της μονίμου υπαλλήλου 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού Λαμπρίδου 
Λαμπρινής του Τηλεμάχου με βαθμό Α΄ και 1ο Μ.Κ. από 
3.3.2009, ύστερα από τις 11.2.2009 και 3.3.2009 αιτήσεις 
της, σύμφωνα με το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι−
κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

  Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

    Η υπ’ αριθμ. 123/ΔΣ/12.2.2008 κοινή απόφαση των Δι−
οικητών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής και της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/10.3.2009 τ.Γ΄ ανακαλείται 
λόγω παραίτησης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκο−
μείου Χαλκιδικής Πάχτα Δημήτριου (Φ.Ε.Κ. 93/6.3.2009 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

  Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

F
    ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 18/6.3.2009 πράξη του Προέδρου 
του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.33220/16.3.2009 
απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
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μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθε−
νοφόρων του ΕΚΑΒ Πάτρας με Α΄ βαθμό, από 27.2.2009 
ημερομηνία που υπέβαλλε δεύτερη αίτηση παραίτησης, 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο (άρ−
θρο 148 του ν. 3528/2007).

    Με την υπ’ αριθμ. 14/4.3.2009 πράξη του Προέδρου του 
Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.32513/16.3.2009 απόφαση 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ−
ΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ, μόνιμης υπαλλήλου 
του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού του ΕΚΑΒ με Α΄ 
βαθμό, από 3.3.2009 ημερομηνία που υπέβαλλε δεύτε−
ρη αίτηση παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτη−
θεί από το Δημόσιο (άρθρο 148 του ν. 3528/2007).

    Με την υπ’ αριθμ. 17/6.3.2009 πράξη του Προέδρου του 
Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.33254/16.3.2009 απόφαση 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΚΟΛΛΙΑ ΣΤΕΦΑ−
ΝΟΥ του ΓΚΟΛΦΙΝΟΥ, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου 
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Πάτρας με Α΄ 
βαθμό, από 27.2.2009 ημερομηνία που υπέβαλλε δεύτε−
ρη αίτηση παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτη−
θεί από το Δημόσιο (άρθρο 148 του ν. 3528/2007).

    Με την υπ’ αριθμ. 15/4.3.2009 πράξη του Προέδρου του 
Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.32517/16.3.2009 απόφαση 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, μόνιμου υπαλλήλου του 
κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με Α΄ 
βαθμό, από 27.2.2009 ημερομηνία που υπέβαλλε δεύτε−
ρη αίτηση παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτη−
θεί από το Δημόσιο (άρθρο 148 του ν. 3528/2007).

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  
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