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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)

  Με την υπ’ αριθμ. 5014063/4776/8.4.2009 κοινή 
υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε σύμφωνα τις δι−
ατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), 
μετατάσσεται η υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού, Στρατηγού Μαριέττα 
του Παναγιώτη, από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας − Ο.Α.Ε.Δ., στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών − Τελωνείο Επαρχείου 
Κυθήρων και σε αντίστοιχη, ομοιόβαθμη, κενή οργα−
νική θέση του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών της υπηρε−
σίας αυτής, με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
Η ανωτέρω υπάλληλος θα παραμείνει υποχρεωτικά 
για μία δεκαετία στην Υπηρεσία που μετατάσσεται
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών 8444/7.7.2009).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

-
Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στο ΦΕΚ 280/Γ΄/22.4.2009, σελίδα 2287, στήλη 1, στί−
χος 2 και στην υπ’ αριθμ. 5014618/4928/10.4.2009 κοινή 
υπουργική απόφαση, επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση 
σφάλματος:

Από το εσφαλμένο: «.... μετατάσσεται ο υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (εκ−
παιδευτικής βαθμίδας ΔΕ) Τσιφτές Θεόδωρος του Βασι−
λείου από τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών − Τελωνείο Ευζώνων Ν. Κιλκίς. Με την ίδια 
απόφαση ο υπάλληλος κατατάσσεται σε κενή οργανική 
θέση με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών....».

Στο ορθό: «....μετατάσσεται ο υπάλληλος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (εκπαιδευ−
τικής βαθμίδας ΔΕ) Τσιφτές Θεόδωρος του Βασιλείου 
από τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. στο Υπουργείο Οικονομίας και Οι−
κονομικών − Τελωνείο Ευζώνων Ν. Κιλκίς. Με την ίδια 
απόφαση ο υπάλληλος κατατάσσεται σε κενή οργανική 
θέση με Α΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών....».

(Από το Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών)

F

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2)
    Με την υπ’ αριθμ. 131776π.ε./ΙΖ/5.6.2009 απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 του ν. 
3149/2003 και των άρθρων 15 έως 19 και 22 του ν. 3528/2007, 
διορίζονται με διετή δοκιμαστική υπηρεσία οι:

− Ανδρέου Βασίλειος του Μαρίνου σε κενή οργανική 
θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας της Δημό−
σιας Βιβλιοθήκης Μήθυμνας, με βαθμό Ε΄ και εισαγωγικό 
μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) 18.

− Γιαννοπούλου Μαρία του Νικολάου σε κενή οργα−
νική θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου, με βαθμό Ε΄ 
και εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) 18.

− Κυρανάκη Αικατερίνη του Αναστασίου σε κενή ορ−
γανική θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας της Δημό−
σιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης, με βαθμό Ε΄ και 
εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) 18.

− Μινοπούλου Ευαγγελία του Χρήστου σε κενή οργα−
νική θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας της 
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Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας, με βαθμό 
Ε΄ και εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) 18. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ 14315/26.6.2009).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(3)
    Με την υπ’ αριθμ. 315614/8.7.2009 πράξη του Υπουρ−

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 63, 147 
και 148 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
παραίτηση της υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ09 Διοι−
κητικού, με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, 
Καραμαλίγκα Δήμητρας του Αχιλλέα, από 8.7.2009, 
καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύ−
τερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή 
της από την Υπηρεσία.

Στην υπάλληλο, η υπηρεσία, μετά την υπερτριακονταετή 
ευδόκιμη παραμονή της εκφράζει την ευαρέσκειά της.

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

-
    Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην υπ’ αριθμ. 291253/4.5.2009 πράξη που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 361/τ.Γ΄/14.5.2009, σχετικά με την αυτο−
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου 
του κλάδου ΔΕ5 Δακ/φων−Στεν/φων με βαθμό Α΄ και 
Μ.Κ. 3ο Τζήμα Άννα του Ιωάννη, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «…Μισθολογικό κλιμάκιο 2ο…»,
στο ορθό: «…Μισθολογικό κλιμάκιο 3ο…».

  (Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων)

F

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(4)

        Με την υπ’ αριθμ. 93546/15.6.2009 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 71 παρ. 1 και 3, 73, 74 και 162 παρ.9 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄), μετατάσσεται ο 
Δημήτριος Κατράς του Νικολάου, υπάλληλος με βαθμό 
Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού της Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδος σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το βαθμό 
και το Μ.Κ. που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Δικαιοσύνης: 6153/7.7.2009).
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

    Με την υπ’ αριθμ. 100320/3.7.2009 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 
του ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67/10.3.2000/τ.Α΄), όπως έχουν 
αντικατασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.8 
του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135/4.7.2006 τ.Α΄), μετατάσσεται, 
ύστερα από αίτησή της, η Έλλη Παναγοπούλου του 
Πανάγγελου, δικαστική υπάλληλος του Ειρηνοδικείου 
Νικαίας του κλάδου γραμματέων, με βαθμό Α΄ κατηγο−
ρίας ΔΕ, σε κενή οργανική θέση δικαστικής υπαλλήλου−
γραμματέως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ Υπουργείου Δικαιοσύνης 6084/ 
6.7.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 100319/3.7.2009 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 του 
ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67/10.3.2000/τ.Α΄), όπως έχουν αντικα−
τασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 εδ. 2 
του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135/4.7.2006/τ.Α΄), μετατάσσεται 
η Όλγα Σταυρουλάκη του Μάρκου, δικαστική υπάλλη−
λος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς του κλά−
δου γραμματέων με βαθμό Γ΄, από την κατηγορία ΔΕ 
στην κατηγορία ΤΕ του ιδίου κλάδου του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιώς, ύστερα από αίτησή της, επει−
δή είναι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι. ,Τμήματος Λογιστικής 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και έχει τα λοιπά νό−
μιμα προσόντα.

Η ανωτέρω θεωρείται ότι κατέχει τον βαθμό Γ΄ 
της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου γραμματέων από 
11.12.2007.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ Υπουργείου Δικαιοσύνης 6083/ 
6.7.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 100337/3.7.2009 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 του
ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67/10.3.2000/τ.Α΄), όπως έχουν αντικα−
τασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 του
ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135/4.7.2006/τ.Α΄), μετατάσσεται, ύστε−
ρα από αίτησή της, η Μαρία Γενετζάκη του Πολυδώρου, 
δικαστική υπάλληλος του Πταισματοδικείου Ηρακλείου 
του κλάδου γραμματέων, με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΔΕ, 
σε κενή οργανική θέση δικαστικής υπαλλήλου − γραμ−
ματέως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Δικαιοσύνης 6085/ 
6.7.2009).

  Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 104105/8.7.2009 απόφαση της Προϊ−

σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 13, 19 και 20 του ν.δ/τος 
3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», διορίζο−
νται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι παρακάτω 
πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξε−
τάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, 
Α΄ εξεταστικής περιόδου 2009 και έχουν και τα λοιπά 
νόμιμα προσόντα:
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                                             με βαθμό «καλά»
Ευανθία ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
του Χαραλάμπους  7,56
Χριστίνα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Γρηγορίου » 7,40
Πανωραία ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου » 7,24
Άννα ΤΖΑΝΗ του Γεωργίου » 7,16
Ελένη ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ του Σπυρίδωνος » 7,12
Ιωάννης ΖΑΡΚΑΔΑΣ του Αποστόλου » 7,04
Αντωνία ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του Σαράντη » 7,04
Χρυσάνθη ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ του Λεωνίδα » 7,00
Παναγιώτα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ του Χρήστου » 6,96
Ιωάννα ΣΕΡΛΗ του Αντωνίου » 6,96
Γαρυφαλία ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ του Αρτέμιου » 6,84
Ζωή − Ελένη ΠΡΑΓΚΑΣΤΗ του Νικολάου » 6,80
Θεόδωρος ΚΟΛΛΙΑΣ του Αλεξίου » 6,76
Δίκαιος ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΣ του Θεοδοσίου » 6,72
Αργυρώ ΒΑΡΔΑΛΑ του Μιχαήλ » 6,68
Παναγιώτης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου » 6,64
Αικατερίνη ΤΣΑΤΣΑΝΗ του Νικολάου » 6,60
Αικατερίνη ΚΟΝΙΔΗ του Δημητρίου » 6,52
Δημήτριος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου » 6,48
Αντιγόνη ΒΑΘΑΚΟΥ του Γρηγορίου » 6,44
Παρασκευή ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ−ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
του Λαζάρου » 6,32
Αριστοτέλης ΑΓΓΕΛΗΣ του Νικολάου » 6,32
Μαρία − Δέσποινα ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
του Παναγιώτη » 6,32
Μαρία − Χρυσούλα ΚΑΡΠΙΔΑ του Μιλτιάδη » 6,28
Ελευθερία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Γεωργίου » 6,12

    Με την υπ’ αριθμ. 102433/6.7.2009 απόφαση της Προ−
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβο−
λαιογράφων», γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης της 
Αφροδίτης συζ. Γεωργίου Πετρούτσου το γένος Νικο−
λάου Καραγεώργου, συμβολαιογράφου Αθηνών, από την 
υπηρεσία, η οποία υπεβλήθη στις 15.6.2009.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 101777/6.7.2009, πράξη της Προϊ−

σταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
63, 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» διαπιστώνεται 
ότι έχει γίνει αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραί−
τησης από την υπηρεσία της Σταυρούλας ΜΠΑΚΟΛΑ 
του Τριαντάφυλλου, υπαλλήλου του κλάδου TE Υγείας 
Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας με βαθμό 
Α΄ και Μ.Κ 1ο, Προϊσταμένης του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας και 
λύεται η υπαλληλική σχέση αυτής από 1.7.2009, ημε−
ρομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση 
παραίτησής της.

Στην ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσί−
ας για την ευδόκιμο υπερτριακονταετή παραμονή της.

    Με την υπ’ αριθμ. 100985/6.7.2009 πράξη της Προϊστα−
μένης της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Αν−
θρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 

148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» διαπιστώνεται ότι 
έχει γίνει αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία του Σωτηρίου ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ του Χρή−
στου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθμό Α΄ 
και Μ.Κ 5ο του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας και 
λύεται η υπαλληλική σχέση αυτού από 29.6.2009, ημε−
ρομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση 
παραίτησής του.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Α. ΚΟΥΤΙΒΗ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 275/19.6.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Πετρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007, κα−
θώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος 
ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου από τον κλάδο 
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση 
του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού (απολυτήριο Λυκείου, από 
21.11.1996) με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 
συνολική δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικο−
νομικού έτους 2009 ύψους 1.000 ευρώ που θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 20.6011 και 20.6051.0001.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 24015/15214/3.7.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 135/11.6.2009 απόφαση του Αντι−
δημάρχου Ηλιούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007, κα−
θώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος 
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου από τον κλάδο ΔΕ 
23 Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτικής Αστυνομίας) σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου TE 23 Ειδικής Υπηρεσίας 
(Δημοτικής Αστυνομίας) (κάτοχος πτυχίου του Τμή−
ματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, από 7.3.2005) με 
βαθμό Γ΄.

Από την εν λόγω μετάταξη προκαλείται ετησίως δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ύψους 1.801 ευρώ, 
η οποία θα βαρύνει την με Κ.Α. 50.6011 πίστωση προϋ−
πολογισμού του Δήμου.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 22668/14352/3.7.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 453/27.5.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Χολαργού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76, 79 και 101 του ν. 3584/2007, καθώς και 
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Θωμά από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών 
Γενικά σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 26 Μη−
χανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (κάτοχος αδείας άσκησης 
επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτου) με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2009 ύψους 20.000 ευρώ.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 22432/14215/3.7.2009).
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    Με την υπ’ αριθμ. 667/16.6.2009 απόφαση του Δημάρχου 
Αλίμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 75 και 79 του ν. 3584/2007, καθώς και με τη σύμφω−
νη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
μετατάσσεται ο υπάλληλος ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάν−
νη από τον κλάδο ΔΕ 29 Οδηγών σε κενή οργανική θέση 
του κλάδου ΔΕ 28 Χειριστών Σαρώθρου, με βαθμό Γ΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής: 24482/15554/3.7.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Τμηματάρχης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην υπ’ αριθμ. 16041/3.6.2009 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 491/29.6.2009 τεύ−
χος Γ΄, (σελ. 5950) και αφορά στη μετάταξη υπαλλήλου, 
γίνεται διόρθωση του επωνύμου του υπαλλήλου

από το λανθασμένο: «…Γάνου Πέτρος του Αριστοτέλη…»,
στο ορθό: «…Γανός Πέτρος του Αριστοτέλη…».

  (Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος)

F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(6)

  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 9781/13.11.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Ανατολικής Αττικής, που εκδόθηκε βάσει των διατά−
ξεων των άρθρων 62, 107 και 112 του π.δ. 30/1996 του ν. 
2190/1994 και των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 3528/2007, 
διορίζεται ο Γκούμας Γεώργιος του Δημητρίου σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου TE Μηχανικών, ειδικότητας 
Μηχανολόγων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανα−
τολικής Αττικής, με διετή δοκιμαστική υπηρεσία και 
εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών 7871/26.6.2009).

  Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

F

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 3387/6.7.2009 απόφαση του Νομάρχη 
Θεσπρωτίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται η υπαλ−
ληλική σχέση του Μιχαήλ ΣΤΑΘΗ του Σταύρου, μόνιμου 
υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του Κλάδου Δ.Ε. Οδηγών Αυτο−
κινήτων της Ν.Α. Θεσπρωτίας, από 30.6.2009, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του από την 
υπηρεσία, η οποία γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή.

  Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ

F

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 7966/3.7.2009 πράξη του Νομάρχη 
Μαγνησίας, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 155 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 112 
π.δ. 30/1996, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από 
την υπηρεσία του Στόρτου Αντωνίου του Άγγελου, υπαλ−
λήλου της Ν.Α. Μαγνησίας, κλάδου TE Μηχ/κών Μηχ/γίας 

με βαθμό Α΄, και λύεται η υπαλληλική του σχέση από 
27.6.2009 επειδή την 26.6.2009 συμπλήρωσε τριακοντα−
πενταετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία και έχει 
ήδη συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Δ/νσης κ.α.α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
F

    ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΡΟΔΟΠΗΣ − ΕΒΡΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 1921/3.7.2009 πράξη του Νομάρχη 
Έβρου, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της υπαλλήλου 
Κετεσίδου Δωροθέας του Βάϊου, κλάδου ΔΕ Δακτυλο−
γράφων−Στενογράφων με βαθμό Α΄ και 5ο μισθολογικό 
κλιμάκιο, θεωρείται ως γενόμενη δεκτή και λύεται αυτο−
δίκαια από 30.6.2009 η υπαλληλική της σχέση, καθόσον 
κατά την ανωτέρω ημερομηνία υποβλήθηκε η δεύτερη 
αίτησή της με την οποία εμμένει στην παραίτησή της 
από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 
156 του ν. 3528/2007.

  Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(7)

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 7092/16.6.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 17 του ν. 2839/2000, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 
1836/26.7.2001 (ΦΕΚ 202/13.9.2001 Τ.Ν.Π.Δ.Δ.) όμοια, μόνο 
κατά το μέρος που αφορά την κατάταξη της Αθανασί−
ας Αναστασοπούλου του Κωνσταντίνου σε προσωρινή 
συνιστώμενη θέση Βιβλιοθηκονόμου ΠΕ κατηγορίας με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
και κατατάσσεται η παραπάνω σε προσωρινή συνιστώ−
μενη θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας με 
την ίδια σχέση εργασίας, επειδή κατέχει πτυχίο του 
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και ασκεί 
καθήκοντα ανάλογα των τυπικών της προσόντων.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε ΥΠΕΠΘ 14908/3.7.2009).

  Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ. 3484
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Τε−
χνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας στη Σχε−
δίαση Δικτυακών Εφαρμογών».

  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 
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1 παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69/2007, τ.Α΄),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 
160/11.8.1997, τ.Α΄).

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

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ.Α΄).
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επι−
κοινωνίας (συν. 7/13.5.2009) της Σχολής Κοινωνικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνω−

στικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτι−
κότητας στη Σχεδίαση Δικτυακών Εφαρμογών».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το 
ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί 
από ΑΕΙ του εξωτερικού.

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

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

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

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

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

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

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

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 απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 26 Μαΐου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Αριθμ. 3482
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα, 
με γνωστικό αντικείμενο «Μικροκοινωνιολογία και 
Ποιοτικές Μέθοδοι».

  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 τρο−
ποποιήθηκε 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 Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συν. 

16/14.5.2009) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζου−
με:

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

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνιολογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Μικρο−
κοινωνιολογία και Ποιοτικές Μέθοδοι».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το 
ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί 
από ΑΕΙ του εξωτερικού.

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

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
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μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 26 Μαΐου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 3415/6.7.2009 πράξη του Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με το άρθρο 
25, παρ. 1 του ν. 3459/2007, μονιμοποιείται στο Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου του 
Κωνσταντίνου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Οικονομική με 
έμφαση στον Τουρισμό».

  Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 40432
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανε−

πιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή ή λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Σκη−
νογραφία−Ενδυματολογία Κινηματογράφου».

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της υπ’ αριθμ. 
2813/29.4.2009 μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμή−
ματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί−
αση υπ’ αριθμ. 64/6.2.2009) αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρ.1 παρ.7 του ν. 3255/2004, του άρ−
θρου 13 παρ.1 του ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 28 παρ.7 του ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του 
ν. 1268/1982 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 
παρ. 26 του ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του 
ν. 2517/1997), των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/1997, των 
άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007, του π.δ. 134/1999 και 
την υπ’ αριθμ. Φ.121.1/1/17697(3)/Β2/24.12.2008 υπουργική 
απόφαση, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 

ή λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Σκηνογραφία−Εν−
δυματολογία Κινηματογράφου». Το εν λόγω γνωστικό 
αντικείμενο εμπίπτει στις διατάξεις του π.δ/τος 34/2005, 
όπως αυτό ισχύει.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Κινηματογράφου (κτίριο Διοίκησης 
του ΑΠΘ, ισόγειο, γραφείο 11) αίτηση υποψηφιότητας 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον 
ημερήσιο τύπο της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τριάντα πέντε 
(35) αντίτυπα.

4. Τέσσερις (4) φακέλους οι οποίοι θα περιλαμβάνουν: 
τα επιστημονικά έργα, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
με εκτενή αναφορά και τεκμηρίωση του επιστημονικού 
και καλλιτεχνικού έργου της επαγγελματικής δραστη−
ριότητας καθώς και της διδακτικής εμπειρίας.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. 

− Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγρά−
φεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελλη−
νικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού. 
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Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη−
νικού 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.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομία και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−
200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

F

        5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. Φ6/7525/11.5.2009 κοινή απόφαση των 
Διοικητών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας και της 1ης Υγειονομικής Περιφέ−
ρειας Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, του ν. 3527/2007, 
(κεφάλαιο Β΄ Λοιπές Διατάξεις, τρίτο άρθρο), το αρ. 12 
του ν. 1199/1981 και του αρ. 3 του ν. 1288/1982, μετατάσ−
σεται η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σπυρίδωνα, 
υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού του Γ.Ν.Α. 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», σε συνιστώμενη προσωρινή, αντί−
στοιχου βαθμού και κλάδου, θέση του Γ.Ν. Χαλκίδας.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 7378/19.6.2009).

  Οι Διοικητές
 1ης Υγειονομικής  5ης Υγειονομικής
 Περιφέρειας Αττικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
  και Στερεάς Ελλάδας
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Με την υπ’ αριθμ. 16861/7.7.2009 πράξη του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος 
Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», λύεται η υπαλληλική σχέση του 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ, μόνιμου 
υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ−

ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ με Α΄ βαθμό και 6° Μ.Κ., από 30.6.2009 
ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε στην υπηρεσία 
μας την προβλεπόμενη από τα άρθρα 147 και 148 του ν. 
3528/2007 δεύτερη αίτηση εμμονής στην αρχική παραί−
τηση που είχε υποβάλλει την 15.6.2009 με αριθμ. 14767, 
λόγω συνταξιοδότησης από το Δημόσιο.

  Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 639/1.6.2009 απόφαση του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξαν−
δρούπολης, μετατάσσεται με τις διατάξεις των άρθρων 
70, 73, 74 και 77 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), ο 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ματθαίου, κατηγορίας και 
κλάδου Υ.Ε. − Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, 
ειδικότητας Νοσοκόμων, μόνιμος υπάλληλος του Πανε−
πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 
βαθμό Γ΄, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση ανώτερης 
κατηγορίας του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Αλου−
μινοκατασκευών, του ίδιου Νοσοκομείου.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 
7532/22.6.2009).

  Ο Διοικητής

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

  Με την υπ’ αριθμ. 13140/30.6.2009 πράξη του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩ−
ΣΤΑ» διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλι−
κής σχέσης από την υπηρεσία της Γιουβρή Στέλλας 
του Κωνσταντίνου, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου TE 
Νοσηλευτριών με Α΄ Βαθμό και 1ο Μ.Κ. από 30.6.2009, 
ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, 
λόγω συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 παρ.5 του ν. 3528/2007.

  Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΤΗΣ
Ö

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 166/14.4.2009 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε 
μετά το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 5/20.2.2009 γνωμο−
δότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (θέμα 4ον) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 73 και 74 
του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τεύχος Α΄), μετατάσ−
σεται η υπάλληλος Εξάρχου Γεωργία του Δημητρίου, 
από την θέση του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτών−τριών σε κενή 
Οργανική Θέση του κλάδου ΠΕ14 Εκπαιδευτικού της 
ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου 
Καρδίτσας με το Γ΄ βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης 5518/8.5.2009).

  Ο Διοικητής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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    ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 13046/29.6.2009 απόφαση του Διοικη−

τή του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ανακαλείται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 3528/2007 
λόγω μη αποδοχής του διορισμού, ο διορισμός της Πα−
παδοπούλου Μαργαρίτας του Δημητρίου, σε κενή ορ−
γανική θέση του κλάδου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 283/22.4.2009 τ.Γ΄.

  Ο Διοικητής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΓΚΛΗΣ

F

    ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

  Δια της υπ’ αριθμ. 233/30.6.2009 πράξεως του Μη−
τροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 
και 157 του ν. 2683/1999 «περί κυρώσεως του κώδι−
κος καταστάσεως Δημοσίων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσεως από 1.7.2009 του δοκίμου υπαλλήλου της 
Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θά−
σου Γεωργίου Σταματέλλη του Κωνσταντίνου (Φ.Ε.Κ. 

1104/31.12.2007, τ.Γ΄) Κλάδου TE Διοικητικού−Οικονομι−
κού, με εισαγωγικόν βαθμόν Δ΄ και διετή δοκιμαστικήν 
υπηρεσίαν.

  Ο Μητροπολίτης
† Ο Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

F

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(8)

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

    Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην υπ’ αριθμ. 1179/13.5.2009 απόφαση του Α΄ Τμή−
ματος ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων) σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 1/456Μ/2008 Προκήρυξη του Παιδικού Σταθμού 
Κρεστενών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 483/25.6.2009 
τ.Γ΄, στη σελίδα 5894, στήλη β΄ και στίχο 16ο, στις υπο−
γραφές, διορθώνεται:

από το λανθασμένο: «…ΔΙΟΔΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥ−
ΛΟΣ…»,

στο σωστό: «…ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ…».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)      
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