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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)
  Με την υπ’ αριθμ. 1066885/1939/0002Δ/17.7.2009 πράξη 

του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 
του ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), δια πιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης της ΧΑΡΙΛΟΓΗ ΔΗ−
ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του 
κλάδου ΔΕ Εφοριακών, από 1.7.2009, επόμενη ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

  Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2)

  Με την υπ’ αριθμ. 56795/Δ2/10.7.2009 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
(παρ. 3, περ. Δ΄) του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 
(παρ. 14, εδ. στ΄) του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α΄) και του 
άρθρου 8 (παρ. 11) του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α΄), των 
άρθρων 69, 70 και 73 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), 
του άρθρου 29 (παρ. 3) του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α΄), 
του άρθρου 13 του ν.1400/1983 και της παρ. 5, άρθρο 
12 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α΄), και την υπ’ αριθμ. 
21/2009 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. με τις αιτήσεις των εν−
διαφερομένων εκπ/κών, μετατάσσονται οι παρακάτω 
εκπαιδευτικοί της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε 
κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με το βαθμό και Μ.Κ. που κατέχουν, ύστε−
ρα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές 
Νομών που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους, ως 
ακολούθως:
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ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Π.Ε.01 – ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧ/ΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. ΦΙΝΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε.01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΓΕ.Ε. Λυκείου – Γυμνασίου ΤΗΝΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Π.Ε.02 – ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧ/ΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. ΛΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π.Ε.02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΕ.Ε. Λυκείου –
Γυμνασίου ΧΑΝΙΩΝ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

2. ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΔΕΣΤΟΣ Π.Ε.02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΕ.Ε. Λυκείου –
Γυμνασίου ΤΗΝΟΥ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

3. ΣΠΥΡΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Π.Ε.02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΕ.Ε. Λυκείου –
Γυμνασίου ΠΑΤΜΟΥ

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗ−
ΣΟΥ



6702 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧ/ΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

4. ΜΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.Ε.02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΕ.Ε. Λυκείου –
Γυμνασίου ΑΘΗΝΩΝ Β΄ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

5. ΠΕΤΡΙΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε.02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΕ.Ε. Λυκείου –
Γυμνασίου ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Π.Ε.04.01 – ΦΥΣΙΚΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧ/ΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. ΤΣΙΑΓΚΙΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε.04−01 ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕ.Ε. Λυκείου –
Γυμνασίου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α΄ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ 15894/15.7.2009).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. Φ16/57891Ε5
΄Εγκριση προκήρυξης θέσης τακτικού Ε.Π. Τμήματος 

Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊό−
ντων του Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 15 του ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α΄), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 
114/Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3027/2002 
(ΦΕΚ 152/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του 
ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄).

β. Του άρθρου 16 του ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 
114/Α΄) συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3027/2002 
(ΦΕΚ 152/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του 
ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α΄).

γ. Του άρθρου 17 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α΄) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 περ. Α΄ του ν. 2916/2001 
(ΦΕΚ 114/Α΄).

δ. Του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».

ε Του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημό−
σιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

2. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

3. Την υπ’ αριθμ. 12/11.5.2009 απόφαση του Συμβουλίου 
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

4. Το υπ’ αριθμ. Φ.ΔΔ.1/01.4/1565/18.5.2009 έγγραφο του 
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης τα−
κτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος 
Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων 
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟ−

ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
− Μιας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική Ανάλυση»
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε τρία (3) τουλάχιστον αντί−

γραφα, με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών ερ−
γασιών τους.

3. Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών 
των υποψηφίων.

4. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποι−
ητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, 
πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ) που να αποδεικνύει 
τα προσόντα του υποψηφίου.

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

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

6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογι−
κού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδια−
φερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέ−
ωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.6.2007 (ΦΕΚ 1055/Β΄/27.6.2007) 
κοινή υπουργική απόφαση.

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 πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο−
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.
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7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης που 
θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας 
πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 (ΦΕΚ 1551/23.10.2006/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση.

8. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που τους επι−
τρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέ−
σης.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει 
άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο 
Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 8 και 9 θα κατατεθούν 
από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις 
Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.

Οι πολίτες των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογη−
τικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνι−
κού 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.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημο−
σίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί 
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα 
δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι το−
ποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται 
από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση 
του επιστημονικού τους έργου σε τρία (3) αντίτυπα, κα−
θώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα 
από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για 
τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συ−
νοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών 
του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή 
βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρί−
ζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται 
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για δι−
ασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
από την οικεία εισηγητική επιτροπή ή το εκλεκτορικό 
σώμα και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα.

Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του οικονομικού έτους 2009, στον οποίο υπάρχει η 
σχετική πρόβλεψη πίστωσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
2/68205/5.1.2005 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(3)
  Με την υπ’ αριθμ. 316753/16.7.2009 απόφαση του Υπουρ−

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28/Α΄), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), του αρθρ. 1 του 
ν.3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α΄), την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 6/
33/27269/16.2.2005 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 
55/1998, με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων, 
ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 272163/18.2.2009 απόφασή μας (ΦΕΚ 
493/Γ΄/30.6.2009), κατά το μέρος που αφορά το διορισμό 
του Παπαδόπουλου Παναγιώτη του Ευάγγελου, κλάδου ΠΕ3 
Κτηνιατρικού, στο Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης 
Κομοτηνής, επειδή δεν αποδέχεται το διορισμό του.

Με εντολή Υπουργού
  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΧΩΡΕΜΙΩΤΗ

    F 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(4)

  Με την υπ’ αριθμ. 105402/16.7.2009 απόφαση του Προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δι−
καστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 
146 του ν.2812/2000, γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία της Αικατερίνης ΔΟΛΓΥΡΑ του Αθανα−
σίου, δικαστικής υπαλλήλου του κλάδου Γραμματέων, με 
βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ(18−1) και μισθολογικό κλιμάκιο 
1° της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

      Με την υπ’ αριθμ. 102962/16.7.2009 απόφαση του Προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δι−
καστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 
146 του ν.2812/2000, γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία της Γεωργίας ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ του 
Χρήστου, δικαστικής υπαλλήλου του κλάδου Γραμμα−
τέων, με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ(18−1) και μισθολογικό 
κλιμάκιο 1° του Εφετείου Αθηνών.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ι. ΣΤΑΛΙΚΑΣ

    - 

 Με την υπ’ αριθμ. 106520/17.7.2009 απόφαση του Αναπλ. 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργή−
ματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του ν.δ/τος 
3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λει−
τούργημα, του Ιωάννη ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗ του Εμμανουήλ, 
δικηγόρου Ρεθύμνου παρ’ Αρείω Πάγω.

  Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΛΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 160/2009 απόφαση Προέδρου του 
Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3584/2007 άρθρο 181, 
μετατάσσεται η υπάλληλος του Δημοτικού Οργανισμού 
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Πεταλούδων ΣΟΥΛΟΥΝΗ 
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ του Νικολάου κλάδου ΔΕ Διοικητικών με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε 
κενή οργανική θέση ΔΕ Διοικητικού στον Πολιτιστικό 
Οργανισμό Δήμου Ροδίων.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 10161/2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Ειδικού και 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π. κλά−
δου ΙΙ) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο−
λογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστή−
μης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στη συνεδρίασή της, της 14.2.2008, αποφάσισε, 
λαμβάνοντας υπόψη α) την απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Ο.Π.Α. (29.11.2007) και β) το υπ’ αριθμ. 
Φ.131.1/21111/Β2/17.8.2007 έγγραφο του Υπουργείου Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, την προκήρυξη μίας 
(1) θέσεως Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προ−
σωπικού Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Κλάδου ΙΙ, ΠΕ Κατηγορία, βαθμίδα Δ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.118/2002, του άρθρου 
13 του ν. 2817/2000, του π.δ.134/1999 και των άρθρων 1 και 
4 του π.δ.394/1983, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 223/1987, ως εξής:

1) Μία (1) θέση με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα.
Οι υποψήφιοι προκειμένου να καταλάβουν την ανω−

τέρω θέση Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Κλάδου II με βαθμίδα Δ πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμημάτων Διοικητι−
κής Επιστήμης ή Επιχειρησιακής Έρευνας ή Μαθηματικών 
ή Μηχανικών ή Επιστήμης Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, 
αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

β) Να έχουν τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκ−
παιδευτική προϋπηρεσία σε σχετικό με την ειδικότητα 
πεδίο.

Η επαγγελματική προϋπηρεσία αποδεικνύεται είτε από 
συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα, είτε 
στην αγορά εργασίας, χρησιμοποιώντας εργαλεία και 
τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας. Η δε εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία από διδασκαλία του συγκεκριμένου αντι−
κειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικη−
τικής Επιστήμης κα Τεχνολογίας του Οικονομικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημε−
ρήσιο τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπου−

δών (αναγνωρισμένα ως προς την ισοτιμία και την αντι−
στοιχία τους από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εάν 
έχουν εκδοθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής).

2. Τρία (3) αντίτυπα όλων των επιστημονικών εργασιών 
τους.

3. Βιογραφικό Σημείωμα και υπόμνημα που θα περιέχει 
τα σχετικά με τις σπουδές και τη δράση τους, καθώς 
και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών εργασιών τους 
σε δέκα (10) αντίτυπα.

4. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ή επαγγελματικής 
πείρας.

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου 
ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική 
ιθαγένεια, ο τρόπος κτήσης, η ηλικία, το έτος, ο μήνας 
και η ημερομηνία γέννησης.

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

Αυτός που θα επιλεγεί θα προσκομίσει πιστοποιητικό 
Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής.

Η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως:
α) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.
β) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου 

Α΄) του αρμόδιου Στρατολογικού γραφείου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι εξεπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλαγεί και δεν έχουν 
καμία στρατιωτική υποχρέωση ή χρηματική οφειλή.

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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί−
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το 
κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει−
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2009

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 3442
Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικού 

Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κα−
τηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, του Τμήμα−
τος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις των π.δ. 509/1983 και 107/1986.
− Τις διατάξεις του π.δ. 117/2002.
− Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.2817/2000.
− Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29.6.1999/Α΄).
− Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 2/13.10.2008 Συνεδρία−

σης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.

− Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 51/4.11.2008 (θέμα 3.48) 
Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου.

− Την υπ’ αριθμ. 2553/18.11.2008 πράξη του Πρύτανη με 
θέμα «Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ, Ε.Ε.ΔΙ.Π.
και ΕΤΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατρο−
φής».

− Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 62/13.5.2009 (2.1.) συνεδρί−
ασης του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα «Κατανομή θέ−
σεων ΕΤΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Προκηρύσσουμε:
Α. Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 

Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής βαθ−
μίδας Δ΄, με αντικείμενο: «Πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, 
υποστήριξη υπηρεσιών και υποδομών τηλεδιάσκεψης και 
τηλεκπαίδευσης, υποστήριξη κατά την ανάπτυξη και συ−
ντήρηση ιστοτόπου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων 
και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποστή−
ριξη των εργαστηρίων των μαθημάτων πληροφορικής 
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος».

Οι υποψήφιοι ΠΕ κατηγορίας για την πλήρωση της 
παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
τυπικά προσόντα:

(α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμημάτων Πληροφορικής ή 
Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοι−
νωνιών ή κατοχή διπλώματος Τμημάτων, Πανεπιστημίων 
ή Πολυτεχνείων, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστη−
μάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ή 
ισότιμων και αντίστοιχων με τα ανωτέρω.

(β) Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
(γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία 

αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανά−
λογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πεί−
ρα ή από συνδυασμό αυτών.

Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο θα συνε−
κτιμηθεί.

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώ−
σεων (β) και (γ) θα γίνει με συνεκτίμηση των σχετικών 
βεβαιώσεων και την παρουσία των υποψηφίων σε προ−
φορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Αξιολόγησης.

Β. Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής βαθ−
μίδας Δ΄ με αντικείμενο: «Μικροβιολογία για την υπο−

στήριξη των εργαστηρίων Βιολογίας Κυττάρου, Γενικής 
Μικροβιολογίας, Μικροβιολογίας Τροφίμων, Μοριακής 
Βιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Δια−
τροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Οι υποψήφιοι ΠΕ κατηγορίας για την πλήρωση της 
παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
τυπικά προσόντα:

(α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμημάτων Βιολογίας, Βιο−
λογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Μοριακής Βιο−
λογίας και Γενετικής ή ισότιμων και αντίστοιχων με τα 
ανωτέρω.

(β) Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
(γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία 

αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανά−
λογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πεί−
ρα ή από συνδυασμό αυτών.

Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο θα συνε−
κτιμηθεί.

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώ−
σεων (β) και (γ) θα γίνει με συνεκτίμηση των σχετικών 
βεβαιώσεων και την παρουσία των υποψηφίων σε προ−
φορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Αξιολόγησης.

Γ. Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής βαθ−
μίδας Δ΄, με αντικείμενο: «Χημείας για την υποστήριξη 
των εργαστηρίων Ανόργανης, Οργανικής Χημείας, Βιοχη−
μείας, Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων του Τμήματος 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου».

Οι υποψήφιοι ΠΕ κατηγορίας για την πλήρωση της 
παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
τυπικά προσόντα:

(α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμημάτων Χημείας ή ισότιμων 
και αντίστοιχων με το ανωτέρω.

(β) Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
(γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία 

αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανά−
λογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πεί−
ρα ή από συνδυασμό αυτών.

Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο θα συνε−
κτιμηθεί.

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώ−
σεων (β) και (γ) θα γίνει με συνεκτίμηση των σχετικών 
βεβαιώσεων και την παρουσία των υποψηφίων σε προ−
φορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης 
θα πρέπει:

− Να είναι ́ Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

− Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές. Όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συ−
νείδησης να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές 
διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία 
ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
ισχύει μόνο για τους ΄Ελληνες πολίτες και όχι για τους 
πολίτες άλλου κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

− Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερη−
τική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

− Να είναι υγιείς.
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Πα−
νεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δη−
μοσίευσής της στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιό−
τητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία 
καθώς και τα νόμιμα δικαιολογητικά, δηλαδή:

1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων 

σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν 
χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, θα πρέπει 
να υποβληθούν και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας από το (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Προκειμένου για πολίτες 
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υπο−
βάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο 
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτή−
ριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιη−
τικό Ελληνομάθειας Δ΄ Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
5. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
6. Επικυρωμένα αντίγραφα λοιπών δικαιολογητικών 

που απαιτούνται από την προκήρυξη.
Επιπλέον θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρε−

σία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού:
1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 

Κοινότητας του ενδιαφερομένου και στο οποίο θα ανα−
γράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνι−
κής Ιθαγένειας εφόσον πρόκειται για Έλληνες πολίτες.

Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό της 
αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
3. Το Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογι−

κού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερό−
μενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.

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 υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει επίσης να 
προσκομίσουν:

1. Το Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότη−
τας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη διεύθυνση: Πα−
νεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστη−
μίου, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, με την ένδειξη «για την θέση 
Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής». 
Πληροφορίες: Ε. Καρδάτου. Τηλ.: 22510−36163.

  Μυτιλήνη, 26 Μαΐου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης 
στον ΚΑΕ 0211 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδι−
κού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
Κλάδου II κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 

87/16.7.1982/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 § 1 
του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000/Α΄).

β) Τις διατάξεις των π.δ. 394/1983 (ΦΕΚ 145/11.10.1983/
Α΄), π.δ. 107/1986 (ΦΕΚ 40/9.4.1986/Α΄), π.δ. 223/1987 (ΦΕΚ 
99/22.6.1987/Α΄) και π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/1.5.2002/Α΄).

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29.6.1999/Α΄) 
«Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δη−
μοσίου Δικαίου και δημόσιες υπηρεσίες του χώρου τρι−
τοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».

δ) Το άρθρο 10 παρ. 11 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/ 
20.9.2002/Α΄) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτη−
τες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστή−
ματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς 
ρυθμίσεις».

ε) Το υπ’ αριθμ. Φ.131.1/959115π.έ./Β2/7.3.2007 έγγραφο 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Κατανομή θέσεων μελών Ε.Τ.Ε.Π. 
και Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Δυτικής 
Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος».

στ) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/444/19130/18.9.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 § 1 της υπ’ αριθμ. 
55/98 ΠΥΣ.

ζ) Την από 17.3.2009 απόφαση της Προσωρινής Γενικής 
Συνελεύσεως του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών.

η) Την υπ’ αριθμ. 269/23.4.2009 απόφαση της Διοικού−
σας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε
− Μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

(Κλάδου ΙΙ), με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημο−
σύνη, με έμφαση στη συλλογική ευφυΐα» σε Εισαγωγική 
βαθμίδα Δ΄ με πενταετή θητεία.

Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της παραπάνω 
θέσης είναι:

− Πτυχίο ή Δίπλωμα από Σχολή ή Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχα−
νικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πληρο−
φορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μηχανικών 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και 
Τηλεματικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων της ημεδαπής ή αντί−
στοιχος αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.

− Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική, ερευνητική ή 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε θέματα Τεχνητής Νοημο−
σύνης, μηχανικής μάθησης και συλλογικής ευφυΐας.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6707

Για την κάλυψη της παραπάνω θέσης θα συνεκτιμη−
θούν επίσης:

− Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή και Διδακτορι−
κού σε αντικείμενο σχετικό με την Τεχνητή Νοημοσύνη 
και ειδικότερα σε θέματα συλλογικής ευφυΐας.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει μεταξύ άλλων 
την υποστήριξη εργαστηρίων σχετικών με την Τεχνητή 
Νοημοσύνη, την Αναπαράσταση Γνώσης, τη Μηχανική 
Μάθηση και την Εξόρυξη Γνώσης.

Ο τρόπος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω 
προϋποθέσεων θα γίνει με συνεκτίμηση των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι καθώς 
επίσης και με συνέντευξη από τριμελή επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα δι−
καιολογητικά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα ημερών από την ημέρα τελευταίας δημοσίευσης 
της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα που θα 

περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 

Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών είναι από Πα−
νεπιστήμιο του εξωτερικού υποβάλλεται και βεβαίωση 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.

4. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο 
πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου 
ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από 
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 
χρήση της Ελληνική Γλώσσας.

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

7. Δικαιολογητικά που θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλ−
τως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
πράξης διορισμού:

α) Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογι−
κού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδια−
φερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέ−
ωση. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού,

β) Το Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,

γ) καθώς και η καταφατική ή αρνητική δήλωση που 
αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικα−
στικής χρήσης.

Τα δικαιολογητικά 5 και 6 θα κατατεθούν μόνο από 
τους υποψηφίους που θα επιλεγούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστή−
μης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Σχολή Θετικών Επι−
στημών και Τεχνολογίας, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 22100, 
Τρίπολη, τηλ: 2710 372 164 και 167).

Τρίπολη, 20 Μαΐου 2009

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

    F 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φε.14/8611/1.7.2009 απόφαση του Προ−
έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), γίνεται αυ−
τοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση του ΤΣΙΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
του Γεωργίου από τη θέση του τακτικού Καθηγητή του 
Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι Αθήνας, από 
1.7.2009, ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη 
αίτηση παραίτησης (α΄ αίτηση παραίτησης: 9.6.2009).

        Με την υπ’ αριθμ. Φε.14/8592/1.7.2009 απόφαση του Προ−
έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), γίνεται 
αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση της ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ−
ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΣ−ΑΛΚΜΗΝΗΣ του Παναγιώτη από 
τη θέση του τακτικής Καθηγήτριας του Τμήματος Του−
ριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από 29.6.2009, 
ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση 
παραίτησης (α΄ αίτηση παραίτησης: 3.6.2009).

  Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ

    F 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ

Με την υπ’ αριθμ. 2190/23.3.2009 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1, του άρ−
θρου 6, εδ. β΄, του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α΄/2001), όπως 
αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρ−
θρου 7 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α72005), εξελίσσεται 
ο Ιωάννης Καλδέλλης του Κλεάνθη από τη μόνιμη θέση 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή σε μόνιμη θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Ρευστοδυναμικές Μηχανές Υψη−
λών Ταχυτήτων−Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Εφαρμο−
γών ́ Ηπιων Μορφών Ενέργειας» του Ενεργειακού Τομέα 
του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, μεταφε−
ρόμενης αυτοδικαίως της θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η εξέλιξη γίνεται χωρίς προκήρυξη της θέσης.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 16025/15.7.2009).

  Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

    F 

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 36/23.12.2008 απόφαση του Προέδρου 
του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία 
εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 2287/23.10.2008 απόφαση 
του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, από την Προκήρυξη 3Κ/2005 
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(ΦΕΚ 100/21.6.2005) και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ10β/
Γ.Π. 16097/9.7.2009 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυν−
σης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 94319/4.8.2006 προη−
γούμενη απόφασή της, ως προς το μέρος που αφορά τον 
διορισμό του ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 
που υπέβαλε παραίτηση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
579/14.8.2007 και διορίζεται ως δόκιμος σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, με τον 
εισαγωγικό βαθμό του κλάδου του, στη Νομαρχία Αθηνών 
του ΕΚΑΒ Αθηνών, ο ΛΕΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υ.K.A. 8545/6.7.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 9/1.4.2009 απόφαση του Προέδρου του 
Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1191/11.7.2005 απόφαση 
του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., σε εκτέλεση της 
υπ’ αριθμ. 2094/1999 αμετάκλητης απόφασης του Διοικη−
τικού Εφετείου Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 3512/2002 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 
και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ10β/ Γ.Π.49215/13.7.2009 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης, διορίζεται αναδρομικά από την Προκήρυξη 
2/1997 (ΦΕΚ 18/10.4.1997), ο υπάλληλος ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση 
του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υ.K.A. 8538/9.7.2009).

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

F     

 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ −
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ − ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Με την υπ’ αριθμ. 296/26.3.2009 κοινή απόφαση του Δι−

οικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου−
Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και του Διοι−
κητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3329/2005, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Τρίτου άρ−
θρου του ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/9.2.2007), τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.1199/1981 σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.1288/1982, 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.2515/1997 
και τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3599/2007 (ΦΕΚ 
176/Α΄/1.8.2007) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/27.3.2008 
γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. 
Αττικής «ΚΑΤ» και της υπ’ αριθμ. 13/19.12.2007 γνωμοδό−
τησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κορίνθου, 
μετατάσσεται η ΠΑΠΑΓΕΩΡ ΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
υπάλληλος του Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ» κατηγορίας ΤΕ κλάδου 
Νοσηλευτριών σε προσωρινή συνιστώμενη θέση της ίδι−
ας κατηγορίας και κλάδου στο Κ.Υ. Κιάτου, αρμοδιότητας 
του Γ.Ν. Κορίνθου και με το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υ.K.A. 7377/19.6.2009).

  Οι Διοικητές
 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου− 
 Ιονίων Νήσων − Ηπείρου 
 και Δυτικής Ελλάδας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ

    F 

 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

  Με την υπ’ αριθμ. 352/12.2.2009 πράξη του Διοικητή 
του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑ−

ΓΕΝΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4−17 του ν. 3528/2007 και ύστερα από το ΦΕΚ 
1181/Γ΄/31.12.2008, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας δι−
οριστέων κατά την διαδικασία της υπ’ αριθμ. 5Κ/2008 
Προκήρυξης (ΦΕΚ 302/30.6.2008 τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), 
διορίζονται οι παρακάτω ως δόκιμοι υπάλληλοι σε κενές 
οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και με τον 
εισαγωγικό βαθμό του κλάδου, ως εξής:

1. ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ−ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΛΕΑΓΚΩΝΗ ΑΝΝΑ−ΜΠΕΒΕΡΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υ.K.A. 7862/25.6.2009).

Με την υπ’ αριθμ. 337/4.12.2008 πράξη του Διοικητή 
του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑ−
ΓΕΝΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4−17 του ν. 3528/2007 και ύστερα από την υπ’  
αριθμ. 3099/13.11.2008 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π. κατά την διαδικασία της υπ’ αριθμ. 2Κ/2007 Προ−
κήρυξης (ΦΕΚ 74/17.4.2007 τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), διο−
ρίζεται η ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως 
δόκιμη υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κλάδου ΥΕ 
Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Βοηθών Θαλά−
μου) με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υ.K.A. 7862/25.6.2009).

Με την υπ’ αριθμ. 353/23.2.2009 πράξη του Διοικητή 
του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑ−
ΓΕΝΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4−17 του ν. 3528/2007 και ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 3201/26.11.2008 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π. κατά την διαδικασία της υπ’ αριθμ. 1/554Μ/2006 
Προκήρυξης (ΦΕΚ 580/2.10.2006 τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), 
διορίζεται η ΜΑΥΡΕΑ ΕΛΕΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ ως δόκιμη 
υπάλληλος σε κενωθείσα οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 
Νοσηλευτικής προερχόμενη από παραίτηση ή συνταξιο−
δότηση με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υ.K.A. 7862/25.06.2009).

Με την υπ’ αριθμ. 351/12.2.2009 πράξη του Διοικητή 
του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑ−
ΓΕΝΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4−17 του ν. 3528/2007 και ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 3200/26.11.2008 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π. κατά την διαδικασία της υπ’ αριθμ. 1/554Μ/2006 
Προκήρυξης (ΦΕΚ 580/2.10.2006 τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π), 
διορίζονται οι παρακάτω ως δόκιμοι υπάλληλοι σε κενω−
θείσες οργανικές θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής προ−
ερχόμενες από παραίτηση ή συνταξιοδότηση και με τον 
εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ως εξής:

ΜΑΡΤΟΓΛΟΥ ΣΜΑΡΩ − ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΠΟΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υ.K.A. 8252/30.6.2009).

Με την υπ’ αριθμ. 365/28.5.2009 πράξη του Διοικητή 
του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑ−
ΓΕΝΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4−17 του ν. 3528/2007 και ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 1027/28.4.2009 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π κατά την διαδικασία της υπ’ αριθμ. 1/554Μ/2006 
Προκήρυξης (ΦΕΚ 580/2.10.2006 τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), 
διορίζεται η ΦΑΚΙΤΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ως δό−
κιμη υπάλληλος σε κενωθείσα οργανική θέση του κλά−
δου ΔΕ Νοσηλευτικής προερχόμενη από παραίτηση ή 
συνταξιοδότηση με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υ.K.A. 8254/3.7.2009).

  Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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