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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)

        Με την με αριθμ. 1119766/2997/0002Δ΄/15−12−2009 πράξη 
του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 147, 152 περιπτ. δ΄, 155 και 156 του 
Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.:26/Γ/9−2−2007), διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη απόλυση από την Υπηρεσία της ΜΑΡΤΟΥ−ΣΑΡΙΔΑΚΗ 
ΕΙΡΗΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλά−
δου ΔΕ Εφοριακών, από 14−12−2009 επειδή συμπλήρωσε 35 
χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας 
και το 60° έτος της ηλικίας της.

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΙΩΝΗ

-
Διορθώσεις Σφαλμάτων

          Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. 1095057/2386/0002Δ/
21−10−2009 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Οικονομι−
κών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 891 τ.Γ΄/27−10−2009, που 
αφορά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
ΓΡΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ, διορθώνεται ως εξής:

Από το εσφαλμένο: «... διαπιστωτική πράξη του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών ...»,

στο ορθό: «... διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικο−
νομικών...»

  Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΙΩΝΗ

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
(2)

  Με την υπ’ αριθ. Π8Β43β−28166/ΑΣ 14162/9.12.09 Απόφα−
ση του ΣΤ΄ Γενικού Διευθυντού Προσωπικού, Διοικητικής 
Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 141 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών 
(Ν.3566/2007), απηλλάγη των καθηκόντων του, την 9.12.09, ο 
Διονύσιος − Νικόλαος Βλαχογιάννης του Δημητρίου, υπάλ−
ληλος του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του 
Υπουργείου Εξωτερικών, με βαθμό Α΄, επειδή, συμπλήρωσε, 
την 9.9.09, τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη 
δημόσια υπηρεσία, έχοντας υπερβεί το 60ό έτος της ηλι−
κίας του.

 Ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής
 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

F

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(3)
  Με την αριθμ. 153549/Η/11−12−2009 απόφαση της Υπουρ−

γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του 
Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.A΄/9−2−2007), μετατάσσεται η ΧΑΤΖΑ−
ΚΗ ΧΡΥΣΗ του Δημοσθένη, υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 Διοικη−
τικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από τον κλάδο ΔΕ1 
Διοικητικού σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου 
ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων 30877/11−12−2009).

          Με την αριθμ. 4934/15−12−2009 απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1566/85 
(ΦΕΚ 167 τ. Α΄/30−9−85) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και του άρθρου 35 του 
Ν. 3528/9−2−2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», λύεται αυτο−
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δικαίως η υπαλληλική σχέση της Γουργιώτου Ευθυμίας του 
Ανδρέα από τη θέση Παρέδρου με πενταετή θητεία, από 24 
Σεπτεμβρίου 2009, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής 
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

-
        Με την αρ. 148703/Η/10−12−2009 πράξη της αναπληρώ−

τριας του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού της 
Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση 
της υπαλληλικής σχέσης της ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ−ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ−
ΛΟΥ ΟΛΓΑΣ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 
2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.5, από 
30/11/2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής της.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α. ΓΟΥΣΙΑΣ

-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

        Με την αριθμ. Φ. 10.1/7325/3−12−2009 απόφαση της Περι−
φερειακής Δ/ντριας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 
152 παρ. 1β και 153 παρ.1 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9−2−2007 
τ.Α΄) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 
που ισχύουν και ύστερα από την αρ. 60/2−12−2009 Πράξη 
του ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου, απολύεται από την Υπηρεσία η 
Τζωρτζάκη Διαμάντα του Σπυρίδωνα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ02 
(Φιλολόγων) του 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, λόγω σω−
ματικής ανικανότητας (νόσου). 

 Η Διευθύντρια
ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(4)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 20720/2−12−09 Απόφασης του Γ.Γ. Περι−
φέρειας Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 109 του Π.Δ.30/1996 και του άρθρου 13 παρ. 21 
του Ν.2307/1995, και έπειτα από τις σύμφωνες γνωμοδοτή−
σεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης Δυτικής Αττικής και Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομαρχίας 
Ανατολικής Αττικής όπως διατυπώθηκε στα αριθμ. 5/27−
3−09 και 43/5−11−09 πρακτικά αντίστοιχα, μετατάσσεται η 
ΡΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ−ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπάλληλος 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής, κλάδου 
ΔΕ 3 Τηλεφωνητών με βαθμό Γ΄ σε αντίστοιχη κενή οργα−
νική ομοιόβαθμη θέση του Δήμου Παιανίας.

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6011.001 
του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Παιανίας σύμ−
φωνα με την αριθμ. πρωτ. 8482/2−12−09 βεβαίωση πίστωσης 
του Δήμου.

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/οικ.20939/03−12−09).

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26259/25−11−09 απόφαση του Δη−
μάρχου Βούλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 18−23 του Ν.3584/07 και τις διατάξεις του άρ−
θρου 18 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3051/02 και τις διατάξεις της 
παρ. 12 του άρθρου 17 του Ν.2190/94, όπως συμπληρώθη−
κε με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.3051/02 και τις δια−

τάξεις του άρθρου 9 παρ. 12 του Ν.2623/98, τον οριστικό 
πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 669/25−8−
09/Τεύχος Γ΄, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/650Μ/07 προκήρυ−
ξης (ΦΕΚ 101/11−3−08, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και την 
αριθμ. 2507/15−10−09 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, 
διορίζεται η AZIZ ΦΑΡΙΝΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ σε κενή ορ−
γανική θέση του Δήμου Βούλας, κλάδου ΠΕ 4 Αρχιτεκτό−
νων Μηχανικών με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον ΚΑ 40−
6011.001 του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Βού−
λας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 26877/2−12−09 βεβαίωση 
πίστωσης του Δήμου.

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/20770/02−12−09).

 Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Γενική Διευθύντρια

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

-
Διορθώσεις Σφαλμάτων

        Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1416/22−10−2009 απόφαση του Προ−
έδρου της Κοινότητας Μαλακάσας, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 920/12−11−09/Τεύχος Γ΄ με το αριθμ. 
08/ΔΤΑ/18406/27−10−09 έγγραφο του Γ.Γ. Περιφέρειας Ατ−
τικής, σχετικά με διορισμό σε κενή οργανική θέση της 
Κοινότητας Μαλακάσας, επιφέρεται η διόρθωση στη σελίδα 
9548, στην αριστερή στήλη και στο στίχο 25 

από το λανθασμένο «ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ», 
στο ορθό «ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/20796/2−12−09)

  Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Γενική Διευθύντρια

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

-
                Με την αριθμ. 53392/09 απόφαση του Δημάρχου Νέας 

Σμύρνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΘΑ 
του Κωνσταντίνου από τον κλάδο ΥΕ Κλητήρων−Θυ−
ρωρών σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικη−
τικού (κάτοχος απολυτηρίου του 1ου Λυκείου Δάφνης) 
με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 
επιπλέον δαπάνη ύψους 500 ευρώ περίπου η οποία θα βα−
ρύνει τον Κ.Α. 10.6011.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2009.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Νέας Σμύρνης: ΔΥ/2−12−09)
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 43681/27609/11−12−2009)

    Με την αριθμ. 243715/09 απόφαση του Δημάρχου Αθη−
ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 79, 101, 183 και 217 του Ν.3584/07, καθώς και με 
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαί−
ου Αορίστου χρόνου ΓΡΙΒΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργί−
ου, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών στον κλάδο ΔΕ Οδηγού 
Αυτοκινήτων (λόγω απόκτησης εμπειρίας). Η μετάταξη 
γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προ−
σωποπαγή θέση και με δέσμευση αντίστοιχης κενής 
οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 
δαπάνη 4.708,03 ευρώ περίπου που θα βαρύνει τους Κ.Α. 
6021.001, 6021.005, 6021.003, 6052.001 και 6021.009 για το 
υπόλοιπο του οικ. έτους 2009.
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Για τα επόμενα 5 έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη 28.132,89 
ευρώ περίπου για κάθε έτος που θα βαρύνει τους Κ.Α. 
6021.001, 6021.005, 6021.003, 6052.001 και 6021.009.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων: 210602/23−10−09)
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 43789/27695/11−12−2009)

    Με την αριθμ. 141/09 απόφαση της Προέδρου των Δη−
μοτικών Παιδικών Σταθμών Αγίου Δημητρίου, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77, 79, 101 και 
217 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότη−
ση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται 
η υπάλληλος ΚΑΛΑΒΕΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Αντωνίου από 
τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώ−
ρων σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων 
(λόγω απόκτησης εμπειρίας) με βαθμό Γ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 750 ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπο−
λογισμού οικονομικού έτους 2009 που θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6011.

(Αριθμ. βεβ. Δημοτ. Παιδ. Σταθ. Δήμου Αγ. Δημητρίου: 
1655/08−12−09).

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 43663/27600/11−12−2009).

    Με την αριθμ. 240091/2009 απόφαση του Δημάρχου Αθη−
ναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
181 του Ν.3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρ−
μόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Δημάρχου Άνω 
Λιοσίων, μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου ΣΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Μιχαήλ, κλά−
δου ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτων, από το Δήμο Άνω Λιοσίων 
στο Δήμο Αθηναίων, με μεταφορά της θέσης του.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων: 194653/8−10−09)
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 43762/27672/11−12−2009)

    Με την αριθμ. 849/09 απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 
και 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδό−
τηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσε−
ται η υπάλληλος ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννη από 
τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού (κάτοχος απολυτηρίου 
Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου) με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 
επιπλέον δαπάνη 2.872 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6011 
για το υπόλοιπο του οικ. έτους 2009 και 26.516,96 ευρώ για 
κάθε ένα από τα επόμενα τρία έτη.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Κηφισιάς: 36123/23−11−2009)
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 42728/27080/15−12−2009)

    Με την αριθμ. 823/09 απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 
και 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδό−
τηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται 
η υπάλληλος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κωνσταντί−
νου από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου TE 17 Διοικητικού − Λογιστικού 
(κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Οι−
κονομίας και Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 
επιπλέον δαπάνη 3.366 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6011 
για το υπόλοιπο του οικ. έτους 2009 και 30.106,36 ευρώ για 
κάθε ένα από τα επόμενα τρία έτη.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Κηφισιάς: 36123/23−11−2009).
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 44341/28019/15−12−2009).

      Με την αριθμ. 86/26−11−09 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας», που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του 
Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρ−

μόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλλη−
λος ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου, από τον 
κλάδο ΔΕ Διοικητικού σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού (κάτοχος πτυχίου της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη−
μίου, από 8−7−08) με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επι−
πλέον δαπάνη ύψους 100 ευρώ περίπου που θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 15.6011 του προϋπολογισμού του Δημοτικού Ωδείου 
Γλυφάδας οικονομικού έτους 2009.

(Αριθμ. βεβ. Δημοτ. Ωδείου Γλυφάδας: 969/8−12−09).
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 43828/27713/11−12−2009) 

   Με την αριθμ. 434/17−11−09 απόφαση της Δημάρχου Ν. 
Ερυθραίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 101 και 181 του Ν.3584/07 και με τη σύμφωνη γνω−
μοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του 
Προέδρου του ΚΑΠΗ Νίκαιας, μετατάσσεται η υπάλληλος 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΘΩ−
ΜΑΪΣ του Κυριάκου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, από το ΚΑΠΗ 
Δήμου Νίκαιας στο Δήμο Ν. Ερυθραίας, με μεταφορά της 
θέσης της.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ν. Ερυθραίας: 15721/16−11−09).
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 41167/26188/11−12−2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέας Περιφέρειας

Η Διευθύντρια
ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ

-
          Με την υπ’ αριθμ. 6697/27−11−09 διαπιστωτική πράξη του 

Δημάρχου Γέρακα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 152 και 160 του Ν.3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 27−11−2009 η υπαλληλική σχέση του Δήμου Γέρακα με 
τον υπάλληλο ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ του ΣΠΥΡΟΥ, κλάδου 
TE 17 Διοικητικών−Λογιστών με βαθμό Δ΄, λόγω διορισμού 
του σε άλλη υπηρεσία.

(Αριθμ. Αποφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/21178/9−12−09).

    Με την υπ’ αριθμ. τ.τ.26626/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Βούλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
152 και 160 του Ν.3584/07, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η 
από 30−11−09 αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου 
Βούλας ΔΕΚΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κλάδου ΔΕ 
27 Ηλεκτροτεχνιτών με βαθμό Α΄, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. Αποφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/21269/10−12−09) 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Τμηματάρχης

ΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
F

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την με αριθ. πρωτ. 24242/9.12.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Βόλου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του Ν. 3584/2007, και την αριθμ. 17/2009 σύμφωνη 
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ 
Ν. Μαγνησίας, μετατάσσεται η τακτική υπάλληλος του Δήμου 
Αλοννήσου Μαϊπά Ελισσάβετ του Βησσαρίωνα, κατηγορίας 
ΤΕ, κλάδου ΤΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Γ ΄ από το 
Δήμο Αλοννήσου, σε αντίστοιχη κενή ομοιόβαθμη οργανική 
θέση του ιδίου κλάδου του Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας. Αριθ−
μός βεβαίωσης οικονομικής υπηρεσίας 24446/ 10−12−2009

(Αριθμ. βεβ. Δημου Βόλου 24446/10.12.2009)
(Aριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 12500/11−12−2009)

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ
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        Με την με αριθ. 2149/4−12−2009 διαπιστωτική πράξη του 
Προέδρου του Οργανισμού Κέντρου Εκπ/σης Παιδιού Δήμου 
Βόλου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
152 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από 1−12−2009 δεύ−
τερη αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Οργανισμού 
Κέντρου Εκπ/σης Παιδιού Δήμου Βόλου Ζαφείρη−Τσακούλα 
Μαρίας του Χρήστου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 1 − Βοηθ. 
Νηπιαγωγού με βαθμό Α΄, και λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη−
λική σχέση αυτής από 1/12/2009.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 15406/8−12−2009)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 

F
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την αριθμ. 18/2009 Απόφαση του Προέδρου της Κοινότη−
τας Ζωνιανών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις ττων 
άρθρων 22 και 23 του Ν. 3584/07, διορίζεται σε κενή Οργανική 
θέση κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικών Γραμματέων με Εισαγωγικό 
Βαθμό Δ΄, η Ιωάννα Καβάλλου του Μανούσου, σύμφωνα με 
την αριθμ. 2625/29−10−2009 Απόφαση του Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ, γιατί συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».

(Αριθμ. απόφ. Ν. Ρεθύμνης: 8567/9−12−2009)
(Αριθμ. βεβ. Προέδρου Κοινότητας Ζωνιανών: 214/10−2−2009)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ 

Ö
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την 183/2009 απόφαση του Δήμαρχου Λεβαδέων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του 
Ν.3584/2007 και ύστερα από την αριθμ. 525/2009 σύμφω−
νη γνωμοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Λεβαδέων που ασκεί χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου σύμ−
φωνα με το άρθρο 230 του Ν.3584/2007, συνιστάται στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων 
μια (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Διοικητικού 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη δέσμευση 
μιας (1) κενής θέσης μονίμου προσωπικού κλάδου ΔΕ1 Δι−
οικητικού και μετατάσσεται η με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλος του Δήμου Καρά−
λα − Μακρή Αργυρώ του Δημητρίου, από την ειδικότητα 
Προσωπικού Καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
στην ως άνω συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Διοικητικού, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ανωτέρω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιον−
δήποτε τρόπο.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 
ύψους 350.00 ευρώ.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Λεβαδέων 17990/2009)
(Αριθμ. αποφ. Ν. Βοιωτίας 11192/2009)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

-        Με την αριθμ. 2681/12−11−2009 απόφαση του Δημάρχου 
Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας και τη γνώμη του αρμόδιου Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Ευβοίας (α.π. Πρακτικού 34/3−
11−2009) μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Χαλκιδέων ΤΡΙΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από τον κλάδο 
ΔΕ 2 Εποπτών σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 1 

Διοικητικών της ίδιας κατηγορίας, βάσει των διατάξεων 
των άρθρων 75 και 79 του ν. 3584/07. 

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 105661/16587/ 
2009)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Α. ΛΑΔΕΡΟΥ − ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ

F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(5)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

        Με την αριθμ 4255/4−12−2009 διαπιστωτική πράξη του 
Νομάρχη Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (άρθρα 147, 148 και 
156) και του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης» (άρθρο 112 παρ. 10 και 11), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μωυσίδου Γαρυφαλ−
λιάς του Λυκούργου, υπαλλήλου της Δ/νσης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης της Ν.Α. Σερρών του κλάδου TE Πολιτικών 
Μηχανικών Δομικών Έργων, με βαθμό Α΄ από 30/11/2009 
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης με την οποία 
εμμένει στην παραίτηση της από την υπηρεσία και η οποία 
υποβλήθηκε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πάρο−
δο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της πρώτης 
αίτησης παραίτησης.

  Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Με την Πρυτανική πράξη αριθμ. 34139π.έ./12−11−2009, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1, 
2, 9) του Π.Δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/2002 τ.Α΄) εξελίσσεται (μο−
νιμοποιείται) στην Γ΄ Βαθμίδα, από 03−11−2009, ημερομηνία 
που συμπλήρωσε πέντε − 5 −έτη υπηρεσίας στη Δ΄ Βαθμίδα, 
το μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου ΙΙ, ΠΕ Κατηγορίας της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Σολδάτος Αργύριοςτου Γεράσιμου, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ.: 7405
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στα−

τιστικής και Αναλογιστικών−Χρηματοοικονομικών Μα−
θηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 

87/82. τ.Α΄) και του άρθρου 6 περ. Α΄ παρ. 2,3,4,6 και Β,Γ,Δ 
του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/92, τ.Α΄), του άρθρου 1 παρ. 8 του 
Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160/97, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 25 παρ. 4 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/07, 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. 3549/07 (ΦΕΚ 69/07, τ.Α΄)

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/99, τ. Α΄)
5. Την απόφαση της 18/5.11.2009 συνεδρίασης της Συ−

γκλήτου Ειδικής Σύνθεσης μετά από πρόταση της Προσω−
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ρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής και 
Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (συν. 
2η/8.10.2009) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Θετικών Επιστημών.
Τμήμα: Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικο−

νομικών Μαθηματικών
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 

με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες − Στατιστική».
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 

με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις».
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 διε−
ξαγωγής 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 δι−
ορισμού 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 υποψηφιότητάς 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 μπορεί 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 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Aριθμ. 2240/417
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στο τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών.

   Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στη συνεδρίαση 
της με αριθ. 2/11−11−2009 αποφάσισε την προκήρυξη μίας 
(1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό 
αντικείμενο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των 
άρθρων 14 του Ν. 1268/82, 6 του Ν. 2083/92 όπως ισχύει μετά 
την αντικατάσταση και τροποποίηση του από τα άρθρα 21, 
23, 24 και 25 του Ν.3549/07 (ΦΕΚ Α΄ 69), του άρθρου 1 του 
Ν.2517/97, καθώς και τις αριθμ. 38913/Β1/24−5−07 (ΦΕΚ Β΄ 608) 
και αριθμ. 138390/Β1/3−12−07 (ΦΕΚ Β΄ 2360) αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προ−
σόντα να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος (Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, 
τηλ.: 2310 891210) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
στον ημερήσιο τύπο της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστο−

ποιητικά ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), 
εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, σε 
έξι (6) αντίτυπα.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστη−
μονική δράση του υποψηφίου, σε εξήντα (60) αντίτυπα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα 
επιστημονικά δημοσιεύματα, σε εξήντα (60) αντίτυπα.

5. Επιστημονικές εργασίες, σε έξι (6) αντίτυπα.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 

της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 

Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζη−
τηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της πράξης διορισμού.

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

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και 
το πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δε−
σμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 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 υπο−
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητι−
κό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
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Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας ή να προσέλθουν 
σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, για 
την πιστοποίηση της ελληνομάθειας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο−
ρούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οι−
κονομικών Επιστημών στα τηλέφωνα 2310 891210 και 2310 
891211 κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−
200 ΚΑΕ5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2009

 Ο Πρύτανης
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Αριθμ. 484
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομι−

κής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.β του ν. 1268/82.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1 και 2 του ν. 2517/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως 

αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 3549/2007, καθώς και 
του άρθρου 21 του ιδίου νόμου.

4. Το 15/10/09 απόσπασμα πρακτικού της Προσωρινής 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής σύνθεσης του Τμήματος Πε−
ριφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης.

5. Την υπ’αριθμ. 75/19−10−2009 απόφαση της συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει:

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
ή Λέκτορα, του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανά−
πτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, με γνωστικό 
αντικείμενο: «Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να 
καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υποβάλλουν 
στη Γραμματεία του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής 
Ανάπτυξης (Πλ. Λάμπρου Κατσώνη 8, 32100 Λιβαδειά) την 
υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.

Μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής 
δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε 
περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πα−
νεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει οι υποψήφιοι να 
προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ 
ή το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύμα−
τα με ευρεία ανάλυση των επιστημονικών εργασιών. Το 
βιογραφικό και το υπόμνημα θα υποβληθούν σε δώδεκα 
(12) τουλάχιστον αντίγραφα. Τα πρωτότυπα επιστημονικά 
δημοσιεύματα θα υποβληθούν σε τέσσερα (4) τουλάχιστον 
αντίγραφα.

3. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από 
Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφεται ο 
τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκει−
μένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με 
ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και 
το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού 
γραφείου 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 δι−
ορισμού τους.

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 
έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους 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 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 δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−
200ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία 18 Νοεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ

F

    ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ TPIKKHΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

  Με την 7/14−12−2009 Πράξη του Υπηρεσιακού Μητροπολιτι−
κού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4, 11, 
20, 21, 22, 28 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297 A΄) όπως επεκτάθη−
καν με την υπ’ αριθμ. 2/73045/0022 Κοινή υπουργική απόφαση 
«Περί επεκτάσεως διατάξεων του Ν. 3205/2003 σε διαβαθμι−
σμένους κληρικούς» (Φ.Ε.Κ. 17/Β΄/2004) και συγκεκριμένα με 
τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. α΄), 3 (παρ. i) διορίζει και 
κατατάσσει τον Γρηγόριο Τσιότσιο του Κωνσταντίνου ως 
εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Λιλή, εις την Υ.Ε. 
Μισθολογική Κατηγορία και στο 18−1 Μισθολογικό Κλιμάκιο 
επειδή είναι σπουδαστής του Εκκλησιαστικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Καρδίτσης.

  Ο Μητροπολίτης
† Ο Τρίκκης και Σταγων ΑΛΕΞΙΟΣ
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    ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)

  Με την υπ’ αριθμ. 233/15.12.2009 πράξη Προέδρου του ΔΣ 
του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχει−
ρήσεων Κοινής Ωφέλειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 4−16 του Ν. 3528/2007 διορίζεται ως 
δόκιμος τακτικός υπάλληλος σε κενή οργανική θέση της 
κατηγορίας Π.Ε Ιατρών Ειδικοτήτων − Οδοντιάτρων ειδικό−
τητας παιδιάτρου, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. η Μουστάκη Μαρία του Ιωάννη, 
από τον οριστικό πίνακα διοριοτέων της κατηγορίας Π.Ε. 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 6Κ/2008 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για 
το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, επειδή συγκεντρώ−
νει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. 12415/2140/12/19−2−2009 ΤΑΥΤΕΚΩ) 

  Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΡΧΑΣ

F

     E.T.A.A.
ENIAIO TAMEIO ANEΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθ. 397/15−12−2009 Πράξη του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 16 παρ.2, διορίζεται στο 
Ε.Τ.Α.Α (Ηρακλείου Κρήτης), ως δόκιμη τακτική υπάλλη−
λος, σε κενή οργανική θέση η Μπορμπουδάκη Έλλη του 
Εμμανουήλ,στον Κλάδο TE Διοικητικού − Λογιστικού στην 
Κατηγορία TE με το Δ’ εισαγωγικό βαθμό και με το 18° 
Μισθολογικό Κλιμάκιο.

Σύμφωνα με την αριθ. 89949/15.12.2009 βεβαίωση του 
Τμήματος Λογιστηρίου του Τομέα Υγειονομικών, η δαπά−
νη μισθοδοσίας της ανωτέρω θα βαρύνει τους αντίστοι−
χους κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 
2009 και του υπό έγκριση προϋπολογισμού έτους 2010 
του Ε.Τ.Α.Α.

      Με την υπ’ αριθ. 396/15−12−2009 Πράξη του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 16 παρ.2, διορίζεται στο 
Ε.Τ.Α.Α, ως δόκιμη τακτική υπάλληλος, σε κενή οργανική 
θέση η Κωτίδου Σοφία του Αθανασίου,στον Κλάδο TE Δι−
οικητικού − Λογιστικού στην Κατηγορία TE με το Δ΄ εισα−
γωγικό βαθμό και με το 18° Μισθολογικό Κλιμάκιο.

Σύμφωνα με την αριθ. 89949/15.12.2009 βεβαίωση του 
Τμήματος Λογιστηρίου του Τομέα Υγειονομικών, η δαπά−
νη μισθοδοσίας της ανωτέρω θα βαρύνει τους αντίστοι−
χους κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 
2009 και του υπό έγκριση προϋπολογισμού έτους 2010 
του Ε.Τ.Α.Α.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
    ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

   Με την υπ’ αριθ. Πρωτ.2325/14.4.2009 απόφαση του 
Προέδρου της Εφορείας του Νοσοκομείου Αφροδισίων 
κα Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 του 
ν. 3528/07 και του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 διορίζεται η 
ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου, ως δόκιμος υπάλληλος 

σε κενή οργανική θέση του Κλάδου ΤΕ Λογιστικής με τον 
Δ΄ βαθμό, εισαγωγικό του Κλάδου που διορίζεται.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 11561/04−09−09).

  Ο Πρόεδρος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ

F
     ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  Με την υπ’ αριθμ 81/23.10.2009 απόφαση του Διοικητή του 

Θ.Χ.Π.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Π.Δ. 50/5.3.2001, έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
μόνο παράγρ. 11α και 11 β του Π.Δ. 347/03 και το άρθρο μόνο 
παράγρ. 3 του Π.Δ 44/05 και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3528/2007 άρθρα 69, 73 και 74 και του Ν. 3329/05, άρθρο 
15 και σύμφωνα με τα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 3/13.7.2009 
συνεδρίασης του κοινού υπηρεσιακού Συμβουλίου Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, 
εγκρίνεται η μετάταξη της υπαλλήλου του Θεραπευτηρίου 
Χρονιών Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.), Παππά Αλεξί−
ας του Λεωνίδα με βαθμό Α΄, από τον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών 
Επιμελητών σε κενή οργανική θέση του κλάδου Δ.Ε Διοικη−
τικού−Λογιστικού ( Διοικητικών Γραμματέων).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15075/26−11−2009 βεβαίωση της 
Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση για την μισθοδοσία της 
ανωτέρω υπαλλήλου.

      Με την υπ’ αριθμ 82/23−10−2009 απόφαση του Διοικητή του 
Θ.Χ.Π.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 
του Ν. 3528/2007 του άρθρου 15 του Ν. 3329/05,  και σύμφω−
να με ταπρακτικά της υπ’ αριθμ. 3/13.7.2009 συνεδρίασης του 
κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μονάδων Κοινωνικής Φροντί−
δας της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, εγκρίνεται η μετά−
ταξη της υπαλλήλου του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων 
Παιδιών Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.), Αντωνίου Βεατρίκης του Μιλτιάδη, 
με βαθμό Β’, από τον κλάδο ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων  σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου Τ.Ε Εργοθεραπευτών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15074/26−11−2009 βεβαίωση της 
Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση για την μισθοδοσία της 
ανωτέρω υπαλλήλου.

  Ο Διοικητής
ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

  Με την αριθμ. 1559/24.6.2009 απόφαση της Διοικήτριας του 
Γενικού Νοσοκομείου Κ. Υ. Καρύστου, που ελήφθη, ύστερα 
από την δημοσίευση τον πινάκων διοριστέων κατά φορέα 
και κλάδο στο Φ.Ε.Κ. 253/Γ/6.4.2009, οι οποίοι κυρώθηκαν 
με την αρίθμ. 804/30−03−2009 Απόφαση του Γ’ Τμήματος 
του ΑΣΕΠ, διορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 
2190/94 και των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 ως δόκιμη 
υπάλληλος σε κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου 
Κ.Υ. Καρύστου, κατά κατηγορία, κλάδο και βαθμό:

ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ−
ΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ
ΣΗΜΑΔΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Δ

(Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε./Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.: 
14274/11−11−2009).

  Η Διοικήτρια
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΡΛΑ
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     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

  Με την αριθμ. 73/αρ. πρωτ. 16913/2−12−2009 Πράξη του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 
3528/2007, διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου ΚΙΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ−
ΝΗ του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με Α΄ βαθμό και από 27−11−
2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης 
της προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο.

   Ο Διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ

Ö

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(7)

    ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

  Πίνακας διοριστέων με την 2713/10−11−2009 απόφαση του 
Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/254Μ−2008 προ−
κήρυξη του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙ−
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του Δήμου Θεσπρωτικού του Νομού Πρέβεζας 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 541/17−10−2008 (τ. προκηρύξεων 
ΑΣΕΠ) ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕ−ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1 ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΕΙΔΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕ− ΔΕ8 ΒΡΕΦΟΚΟ−
ΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

1 ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕ−ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Η Επιτροπή
ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΙΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΟΥΛΑ

F
      ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ

  Πίνακας διοριστέων με την 2736/12.11.2009 απόφαση του 
Α τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/585Μ/2008 προ−
κήρυξη του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
655/5.12.2008 (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ−ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΔΕ 29)

α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ−ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ16)

α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Η Επιτροπή

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΓΥΡΩ ΓΑΛΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ    
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