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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(1)

  Με την υπ’ αριθμ. 5737/Γ6/20−1−2010 απόφαση της Υπουρ−
γού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 
10, περιπτ. α, β, γ, και δ του Ν. 2817/14.3.2000, εντάσσε−
ται το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που έχει τα προβλεπόμενα προσόντα του Ν. 
2817/14−3−2000 των νέων κλάδων Π.Ε. Ειδικού Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού, ως ακολούθως:

Από τον κλάδο ΤΕ6 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ στον κλάδο 
ΠΕ29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ τους:

1. ΚΑΠΕΛΗ−ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, του 
Ειδικού Γυμνασίου Ιλίου, γιατί έχει Πιστοποιητικό Ετήσιου 
Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της 
ΑΣΠΑΙΤΕ

2. ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΒΡΑΑΜ, του 1ου Ειδικού 
Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, γιατί έχει Πιστοποιη−
τικό Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης 
(ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

3. ΜΟΥΖΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, του 3ου Ειδικού 
Δημοτικού Σχολείου Εύοσμου, γιατί έχει Πιστοποιητικό 
Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠ−
ΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

Β. Από τον κλάδο ΤΕ7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στον 
κλάδο ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τους:

1. ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ, του ΚΕ−
ΔΔΥ Σύρου, γιατί έχει Πιστοποιητικό Ετήσιου Προγράμμα−
τος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ.

2. ΜΑΤΑΚΑΚΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, του Ειδικού 
Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής, γιατί έχει Πιστοποιητικό 
Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠ−
ΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ.

3. ΛΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, του ΚΕΔΔΥ Καρ−
δίτσας, γιατί έχει Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προ−
σχολικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Θεσσαλίας.

Γ. Από τον κλάδο ΤΕ5 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ στον κλά−
δο ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ την:

1. ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, του Ειδικού Γυ−
μνασίου Ιλίου, γιατί έχει Πιστοποιητικό Ετήσιου Προγράμ−
ματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η παρούσα έχει ισχύ από τη δημοσίευση στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων: 1294/21−1−2010, Φ.19, ειδ. Φ. 19−210−220).

     Με την αριθμ. 157934π.ε./ΙΖ/06−11−2009 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
4 και 8 του Ν. 3149/03 (ΦΕΚ 141Α΄) και των άρθρων 15 έως 
19 και 22 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26Α), διορίζονται με διετή 
δοκιμαστική υπηρεσία, βαθμό Δ΄ και εισαγωγικό μισθο−
λογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) 18 οι:

1) Γιαννακούλα Δόμνα του Γεωργίου, σε κενή οργανική 
θέση κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων της Δημόσιας Κεντρι−
κής Βιβλιοθήκης Λάρισας.

2) Δημητρίου Γιαννούλα του Ματθαίου, σε κενή οργανική 
θέση κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων της Δημόσιας Κεντρι−
κής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου, και

3) Ζούτσου Κυριακή του Ιωάννη σε κενή οργανική θέση 
κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων της Δημόσιας Κεντρικής Βι−
βλιοθήκης Ρεθύμνης.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων 1299/21−1−2010).

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(2)

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Με την αριθμ. οικ. 1270/26−01−2010 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του 
Ν.3528/2007 λύεται η υπαλληλική σχέση από 16.12.2009 του 
Σπάθα Λεωνίδα του Θεοδώρου, μονίμου υπαλλήλου της 
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Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο−
νομικού με βαθμό Β΄ λόγω θανάτου.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
F

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

   Με την αριθμ. 8/04−01−2010 πράξη του Δημάρχου Κα−
στελλίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 159 και 160 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) με 
την οποία διαπιστώνεται ότι η υπάλληλος του Δήμου 
Καστελλίου Μαρία Σαριδάκη του Στεφάνου, κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικών με Α΄ βαθμό, απολύεται αυτοδίκαια από 
την υπηρεσία την 31−12−09 προκειμένου να συνταξιο−
δοτηθεί, επειδή έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε χρό−
νια πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και το 62ο 
έτος της ηλικίας της.

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Κρήτης 632/27.1.2010).

       Με την αριθμ. 515/14−12−2009 πράξη του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδικού και Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Δήμου Αρκαλοχωρίου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 3, 152 και 160 του Ν. 
3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) με την οποία διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη παραίτηση της υπαλλήλου του Σταθμού Ελευ−
θερίας Παλούση του Αποστόλου, λόγω αποδοχής του δι−
ορισμού της στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Κυκλάδων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων από 14−12−2009, ημερομηνία ορκωμο−
σίας της όπως φαίνεται στο από 14−12−2009 πρωτόκολ−
λο ορκωμοσίας.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 695/27.1.2010).

      Με την αριθμ. 208/16−12−09 απόφαση του Δημάρχου 
Χερσονήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 11−23 του Ν. 3584/2007 και τις όμοι−
ες των άρθρων 15 και 34 του Ν. 2190/94, ύστερα από 
την αριθμ. 1/332Μ /2008 (ΦΕΚ 241/22−05−2008 τεύχος 
προκηρύξεων ΑΣΕΠ), προκήρυξη του ΑΣΕΠ, τον πίνα−
κα διορισθέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 712/02−09−
09 (Τεύχος τρίτο), τον από 22−08−2008 προσωρινό πί−
νακα κατάταξης υποψηφίων του Δήμου Χερσονήσου, 
το αριθ. 37333/13.11.2009 έγγραφο του ΑΣΕΠ και την 
αριθμ. 2667/05−11−2009 απόφαση του 1ου Τμήματος του 
ΑΣΕΠ κι έπειτα από την αριθ. 6730/12−8−03 εξουσιοδο−
τική απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρή−
της (ΦΕΚ 1288/12−09−2003 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 8548/14−04−04 (ΦΕΚ 615/27−04−04 τ.Β΄) και 
9928/17−12−04 (ΦΕΚ 1983/31−12−2004 τ.Β΄) όμοιες, διορί−
ζεται ο Βασίλειος Πολύμερος του Κωνσταντίνου σε 
κενή οργανική θέση του Δήμου Χερσονήσου, κατηγο−
ρίας TE, κλάδου TE3 Πολιτικών Μηχανικών, με εισα−
γωγικό βαθμό Δ΄, αναδρομικά από 21−10−2008, επειδή 
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στον Κ.Α. 30.6011 του 
προϋπολογισμό 2010 του Δήμου Χερσονήσου 3/4.1.2010).

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 204/ 22−01−2010).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΑΛΥΝΑ

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την 765/2009 απόφαση του Δήμαρχου Θηβαίων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 
και 23 του Ν.3584/07 και ύστερα από την αριθμ. 2514/15−
10−2009 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται 
ο Αντωνιάδης Παναγιώτης του Γεωργίου, σε κενή οργανι−
κή θέση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή−
μου, κλάδου ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με εισαγωγικό βαθμό 
Δ΄, επειδή έχει τα προβλεπόμενα από το Νόμο, τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2010, η οποία έχει προβλεφθεί στους Κ.Α.20/6011.01 και 
20/6011.02 αυτού.

(Αριθμ. βεβ. Πίστωσης: 530/22−1−2010).
(Απόφ. Δ/νσης τοπ. Αυτ/σης και Δ/νσης Ν. Βοιωτίας 

566/2010).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(3)

    ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Αριθμ. 1276
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διδακτικού Ερευνη−

τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο: «Πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών με 
εμπειρία σε ανιχνευτικές και επιταχυντικές διατάξεις 
και τις εφαρμογές τους».

   Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 
του Ε. Μ. Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 29−10−2009), απο−
φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο: «Πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών με 
εμπειρία σε ανιχνευτικές και επιταχυντικές διατάξεις και 
τις εφαρμογές τους» στον Τομέα Φυσικής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθρ. 14 της παρ. 3 του Ν.1268/82, του 
αρθ. 6 του Ν. 2083/92, των άρθρων 1 (παρ 1 και 3) και 4 
(παρ 4) του Ν. 2517/97 και των άρθρων του αρθρ. 21, 23 
και 25 του Ν. 3549/2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Σχολής την υποψηφιότητα τους, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης από το Α.Ε.Ι. στον 
ημερήσιο Τύπο, της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής, 
στο ΦΕΚ.

Mαζi με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίου και τίτλων σπουδών (πρωτότυπα 

ή επικυρωμένα).
Για όσους τίτλους προέρχονται από Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας τίτλων 
σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) καθώς και 
επίσημη μετάφραση τους.

3. Τα Επιστημονικά Δημοσιεύματα τους σε τέσσερα 
(4) αντίτυπα.
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4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυ−
πα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Το Βιογραφικό Σημείωμα και το αναλυτικό Υπόμνημα 
δημοσιευμάτων τους θα υποβληθούν σε τόσα αντίτυπα 
όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες 
με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, όπως αυτό ορί−
ζεται από τη Σχολή (35 αντίτυπα).

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του Δήμου ή της 
Κοινότητας, στο οποίο να φαίνεται η πλήρης ημερομηνία 
γεννήσεως καθώς ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών 
μελών της Ε. Ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
Κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Δικαστικής Χρήσης.
Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄.
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 υποψηφιότητας τους, θα δηλώσουν 
ότι θα έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις τους αυτές 
πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. 
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. 

8. Πιστοποιητικό Υγείας της Πρωτοβάθμιας Υγειονο−
μικής Επιτροπής να κατατεθεί από τους υποψηφίους το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής 
διαδικασίας εκλογής.

Για τα δικαιολογητικά 5, 6 και 7 θα γίνει αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση από την Υπηρεσία.

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 παραπάνω δικαιολογητικών και το 
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 δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−
200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2010

Ο Πρύτανης
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

F
    Αριθμ. 1297
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διδακτικού Ερευνη−

τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., στη 
βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Πα−
ράλληλος Προγραμματισμός με επίγνωση της Αρχιτε−
κτονικής (Architecture−aware parallel programming)».

     Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Ε.Μ.Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 10−11−2009), αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., στη 

βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Παράλ−
ληλος Προγραμματισμός με επίγνωση της Αρχιτεκτονι−
κής (Architecture−aware parallel programming)» στον Τομέα 
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 14 του Ν. 1268/82 
,όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 26 του αρθ. 28 του 
Ν. 2083/92, της παρ. 8 του αρθρ. 14 του Ν.1268/82, όπως 
τροποποιήθηκε με το αρθρ. 79 παρ.6 εδ. α. του Ν. 1566/85, 
του αρθρ. 1 παρ 1 και 2 του Ν. 2517/97 και του αρθρ. 21 και 
23 του Ν. 3549/2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Σχολής την υποψηφιότητα τους, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης από το Α.Ε.Ι. στον 
ημερήσιο Τύπο, της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής, 
στο ΦΕΚ.

Mαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίου και τίτλων σπουδών (πρωτότυπα 

ή επικυρωμένα).
Για όσους τίτλους προέρχονται από Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας τίτλων 
σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) καθώς και 
επίσημη μετάφραση τους.

3. Τα Επιστημονικά Δημοσιεύματα τους σε τρία (3) αντί−
τυπα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυ−
πα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Το Βιογραφικό Σημείωμα και το αναλυτικό Υπόμνημα 
δημοσιευμάτων τους θα υποβληθούν σε τόσα αντίτυπα 
όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες 
με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, όπως αυτό ορί−
ζεται από τη Σχολή (40 αντίτυπα).

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του Δήμου ή της 
Κοινότητας, στο οποίο να φαίνεται η πλήρης ημερομηνία 
γεννήσεως καθώς ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών 
μελών της Ε.Ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
Κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Δικαστικής Χρήσης.
7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄.
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 υποψηφιότητας τους, θα δηλώσουν 
ότι θα έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις τους αυτές 
πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. 
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.

8. Πιστοποιητικό Υγείας της Πρωτοβάθμιας Υγειονο−
μικής Επιτροπής να κατατεθεί από τους υποψηφίους το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής 
διαδικασίας εκλογής.

Για τα δικαιολογητικά 5, 6 και 7 θα γίνει αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση από την Υπηρεσία.

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 παραπάνω δικαιολογητικών και 
το πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
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ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 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.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2010

Ο Πρύτανης
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

F
    Αριθμ. 1278
Πρόκηρυξη για την πλήρωση θέσης Διδακτικού Ερευνη−

τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με 
γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντικές επιδράσεις 
των δομικών υλικών που υπεισέρχονται στο σχεδι−
ασμό και χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αρχιτε−
κτονικών έργων».

    Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Αρχι−
τεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 
16−09−2009), αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστι−
κό αντικείμενο: «Περιβαλλοντικές επιδράσεις των δομικών 
υλικών που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και χρησιμο−
ποιούνται στην κατασκευή αρχιτεκτονικών έργων» στον 
Τομέα 4 Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 14 του Ν.1268/82 όπως αντι−
καταστάθηκε από την παρ. 26 του αρθ. 28 του Ν. 2083/92, 
της παρ. 8 του αρθρ. 14 του Ν.1268/82 όπως τροποποιήθηκε 
με το αρθρ. 79 παρ. 6 εδ. α. του Ν. 1566/85 του αρθρ. 1 παρ 
1 και 2 του Ν. 2517/97 του αρθρ. 21 και 23 του Ν. 3549/2007 
και του Π.Δ. 123/84 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 111/94 
και 119/08 διότι το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει 
στα αναφερόμενα από την παρ. 1 του ως άνω Π.Δ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Σχολής την υποψηφιότητα τους, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης από το Α.Ε.Ι. στον 
ημερήσιο Τύπο, της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής, 
στο ΦΕΚ.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίου και τίτλων σπουδών (πρωτότυπα 

ή επικυρωμένα).
Πα όσους τίτλους προέρχονται από Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας τίτλων 
σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) καθώς και 
επίσημη μετάφραση τους.

3. Τα Επιστημονικά Δημοσιεύματα τους σε τρία (3) αντί−
τυπα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυ−
πα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Το Βιογραφικό Σημείωμα και το αναλυτικό Υπόμνημα 
δημοσιευμάτων τους θα υποβληθούν σε τόσα αντίτυπα 
όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες 
με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, όπως αυτό ορί−
ζεται από τη Σχολή (4 αντίτυπα και πένητα (50) Cd’s σε 
ηλεκτρονική μορφή).

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του Δήμου 
ή της Κοινότητας, στο οποίο να φαίνεται η πλήρης 
ημερομηνία γεννήσεως καθώς ο τρόπος και ο χρόνος 
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για 
πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. Πιστοποιητικό της αρμό−
διας αρχής του Κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει 
ο υποψήφιος.

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Δικαστικής Χρήσης.
7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄.
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 υποψηφιότητας τους, θα δηλώσουν 
ότι θα έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις τους αυτές 
πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. 
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.

8. Πιστοποιητικό Υγείας της Πρωτοβάθμιας Υγειονο−
μικής Επιτροπής να κατατεθεί από τους υποψηφίους το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής 
διαδικασίας εκλογής.

Για τα δικαιολογητικά 5, 6 και 7 θα γίνει αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση από την Υπηρεσία.

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 παραπάνω δικαιολογητικών και 
το πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 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.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2010

Ο Πρύτανης
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ. 523
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστη−

μών της Θάλασσας, της Σχολής Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη βαθμίδα του Επίκου−
ρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμε−
νο «Τηλεπισκόπηση με Εφαρμογές στο Θαλάσσιο 
Περιβάλλον».

  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 και Δ του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/92, τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 
160/11.08.1997, τ.Α΄).
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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 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (συν. 
2/19.11.2009) της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Περιβάλλοντος.
Τμήμα: Επιστημών της Θάλασσας.
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση με 
Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

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

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 πρωτό−

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

7. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδι−
ας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος.

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

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

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

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

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των 
πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 

Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο−
μάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 
χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 28 Ιανουαρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με την αριθμ. 5577/30−4−2009 Πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθρ. 3 του Π.Δ. 509/83 (ΦΕΚ 195/30−
12−1983/τ.Α΄) και του άρθρ. 1 παρ. 3 του Π.Δ.117/2002 (ΦΕΚ 
99/1.5.2002/τ.Α΄), διορίζεται η Τζιάντζιου Λαμπρινή του Δη−
μητρίου σε κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΠΕ Κατηγορίας με Δ΄ 
Εισαγωγική Βαθμίδα και πενταετή θητεία για εξειδικευμένη 
τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη του Τμήματος Γεωπονί−
ας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων: 1527/27−1−2010).

  O Πρύτανης

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ
F

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την αριθμ. 28691/25 −1−2010 Πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδό−
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.2517/1997 και 
το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, μονιμοποιείται ο Χρήστος 
Τσάγκας του Γεωργίου σε οργανική θέση Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του επίκουρου 
καθηγητή στον Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και 
Μηχανικής στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επι−
στημών με γνωστικό αντικείμενο «Αστροφυσική» επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με την αριθμ. 10855/22−01−2010 Πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν.2517/97 άρ−
θρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 και τις υπουργικές 
αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/13−8−
2007 τ.Β΄) και αριθμ. 38913/Β1/23−04−2007, μονιμοποιείται 
ο Γιαννάκης Δημήτριος του Ιωάννη, μέλους (με θητεία) 
ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Χειρουρ−
γικού Τομέα (με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία») του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

    Αριθμ. 2430
Επαναπροκήρυξη τριών (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητι−

κού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 και τις λοιπές διατάξεις 

του Ν. 1268/82 «Για την δομή και λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» σε συνδυασμό με το άρθρο 3 
και 2 του Ν. 1674/86 καθώς και τις λοιπές διατάξεις των 
Ν. 1351/83, 1404/83, 1566/85, 2083/92, 3549/2007.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 52/1983 (ΦΕΚ 27 τ.Α΄/1.3.83) 
«Διάρθρωση του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Τμήματα και 
Τομείς, διαδικασίες πληρώσεως Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού και προϋποθέσεις για αυτοδύναμη λειτουρ−
γία του Πολυτεχνείου Κρήτης με εκλεγμένα όργανα δι−
οίκησης».

3. Την αριθμ. 12/12−01−2010 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πα−
ραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

4. Την παραίτηση του Παύλου Γεωργιλάκη (ΦΕΚ 825/06−
10−2009/τ.Γ΄), την παραίτηση του Ηλία Κοσματόπουλου 
(ΦΕΚ 103 8/18−12−2009/τ.Γ΄) καθώς και την άγονη προκήρυ−
ξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή 
με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Τε−
χνολογία Ευφυών Υλικών», που είχε αρχικά δημοσιευθεί 
στο ΦΕΚ αριθμ. 3/τ.Γ΄/8−01−2008.

Η θέση αυτή είχε δοθεί στο Ίδρυμα μας με τον ετή−
σιο προγραμματισμό 2007−2008, έγγραφο ΥΠΕΠΘ Φ. 
121.1/1/75702 (12) Β2/16−8−2007.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 23 και 25 παρ. 4 του 
Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/20−03−2007 τ.Γ΄).

6. Και έχοντας υπόψη την ύπαρξη σχετικών πιστώσε−
ων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
TΜHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα και στο 
γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Διαχείρισης Διαδικα−
σιών».

Β) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα και στο 
γνωστικό αντικείμενο: «Επιστημονικό Μάρκετινγκ».

Γ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα και στο 
γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογική Πρόβλεψη».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να 
καταλάβουν την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέ−
σουν στα γραφεία του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πλατεία 
Αγ. Τίτου, Χανιά 73 132) μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης της δημοσίευσης της προ−
κήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων 

σπουδών των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

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

4. Πιστοποιητικό του αρμοδίου 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.

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν 
από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρα−
τιωτικές του 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου Α΄ 
του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

 Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο−
μάθειας 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 Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−
200 ΚΑΕ 5113).

Η επαναπροκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 22 Ιανουαρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

    Αριθμ. 24604 π.έ.
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτι−

κής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμε−
νο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 και 2 του 

Ν.1268/1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 2 του 

Ν.2517/97.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως 

αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007, καθώς και 
των άρθρων 21, 23 και 25 παρ. 4 του Ν. 3549/2007.

4. Το υπ’ αριθμ. 2106/21−12−2009 έγγραφο του Τμήματος 
Φαρμακευτικής.

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 325/8−12−2009 συνεδρία−
σης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του ανω−
τέρω Τμήματος.
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Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής:

Σχολή Επιστηυών Yγείας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική 
Τεχνολογία».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να 
καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υποβάλ−
λουν την υποψηφιότητα τους στη Γραμματεία του Τμή−
ματος Φαρμακευτικής (Πανεπιστημιούπολη Πατρών 265 
04 Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπι−
στήμιο Πατρών.

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

1. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος και λοιπών τίτλων 
σπουδών [ένα (1) σετ αυτών επικυρωμένα και τρία (3) σετ 
απλές φωτοτυπίες]. Αν οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί από 
Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί η 
σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα 
υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα με 
ευρεία ανάλυση των επιστημονικών εργασιών.

Για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: το βιογραφι−
κό και το υπόμνημα θα υποβληθούν σε σαράντα ένα (41) 
τουλάχιστον αντίγραφα και τα πρωτότυπα επισιημονικά 
δημοσιεύματα θα υποβληθούν σε πέντε (5) τουλάχιστον 
αντίγραφα. Για τη βαθμίδα του Λέκτορα: το βιογραφικό 
και το υπόμνημα θα υποβληθούν σε τριάντα πέντε (35) 
τουλάχιστον αντίγραφα και τα πρωτότυπα επισιημονικά 
δημοσιεύματα θα υποβληθούν σε πέντε (5) τουλάχιστον 
αντίγραφα.

5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί 
από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί μέχρι την έκδοση της 
πράξης διορισμού του).

4. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυ−
τότητας.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου 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. Προκειμένου για πολίτες κρατών−με−
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα−
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κα−
τάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής 
διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατο−
λογικού 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 
διορισμού τους.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο 
υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα 
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 εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο−
μάθειας 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 πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−
200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 5 Ιανουαρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

-

    Με την υπ’ αριθμ. 78/ 5.1.2010 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστήμιου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 
44/11.2.2004 τ.Α΄), μετατάσσεται ο Παναγιώτης Φωτεινός 
του Αλεξίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Προ−
σωπικού Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση, με την ίδια σχέση εργασίας Ιδιωτι−
κού Δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Π Ε ειδικότη−
τας Διοικητικού − Οικονομικού.».

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουρ. Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων: 1715/29−01−2010).

  O Πρύτανης

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

F

     ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την Φ04/ 14298/23−9−2009 πράξη του Διευθυντή της 
Δ/νσης Υγειον/κού Προσωπικού της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση της από την Υπη−
ρεσία του Ιδρύματος από 1−1−2010 της Μόνιμης Θερα−
πεύτριας Γιατρού ΚΑΚΟΥΛΑ−ΒΕΛΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ 
ΖΑΧΑΡΙΑ (Α΄ ΟΔΟΝΤΙΑΤ) (Α.Μ. 14298) επειδή στις 2−7−2009 
συμπλήρωσε τριάντα πέντε χρόνια πραγματικής και συ−
ντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και έχει συμπληρώσει το 
60ο έτος της ηλικίας της σύμφωνα με το άρθρο 155 του 
Ν. 3528/07 στις 31−12−2009.

H ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της 
Υπαλληλικής σχέσης,τον τίτλο της θέσης που κατείχε 
κατά την αυτοδίκαια απόλυση της.

    Με την Φ04/12487/26−10−2009 πράξη του Διευθυντή της 
Δ/νσης Υγειον/κού Προσωπικού της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση της από την Υπηρε−
σία του Ιδρύματος από 1−1−2010 του Μόνιμου Θεραπευτή 
Γιατρού ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ «ΠΑΘΟΛΟ−
ΓΟΣ» (Α.Μ. 12487) επειδή στις 2−7−2009 συμπλήρωσε τρι−
άντα πέντε χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας 
υπηρεσίας και έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας 
της σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 3528/07.
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Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της 
Υπαλληλικής σχέσης,τον τίτλο της θέσης που κατείχε 
κατά την αυτοδίκαια απόλυση του.

  Ο Διευθυντής

Κ. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

-    Με την Φ16/22270/28−01−2010 απόφαση του Διευθυντή 
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ δι−
απιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύμα−
τος της ΛΥΓΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Δημητρίου υγειονομι−
κής υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων 
Φαρμακείου (A.M. 22270) από τις 20−01−10, ημερομηνία 
κατά την οποία έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 
515/20−01−10 δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από 
την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 
156 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/09−02−07) 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

  Ο Διευθυντής κ.α.α.

Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ

-
Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην υπ’ αριθμ. Ρ16/01/18−01−2010 απόφαση του Διοικη−
τή του Ι.Κ.Α. − ΕΤΑΜ, που αφορά στη λύση υπηρεσιακής 
σχέσεως λόγω ορίου ηλικίας των κάτωθι μονίμων για−
τρών: 1) Αθανασίου Γεώργιος του Δημητρίου − Παθολό−
γος − Ν.Μ.Υ. Ι.Κ.Α. Βόλου και 37) Σταυρόπουλος Αλέξιος 
του Νικολάου − Παθολόγος − Ν.Μ.Υ. Ι.Κ.Α. Αιγάλεω και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 36/25−01−2010 (τ.Γ΄). σελίδες 259 
και 260, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

α) Από το εσφαλμένο: «Τ.Μ.Υ. Ι.Κ.Α. ΒΟΛΟΥ» 
στο ορθό: « ..Ν.Μ.Υ. Ι.Κ.Α. ΒΟΛΟΥ...».
β) Από το εσφαλμένο: «...Ν.Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ» 
στο ορθό: «....Ν.Μ.Υ. Ι.Κ.Α. ΑΙΓΑΛΕΩ...».

  (Από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ενιαίο ταμείο Ασφαλίσης Μισθώτων)

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Με την αριθμ. 461/31−12−2009 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 
γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και 
λύεται η υπαλληλική σχέση εργασίας της μόνιμης υπαλ−
λήλου ΤΣΙΚΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του Δημητρίου, από τη θέση 
κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με βαθμό Γ΄ και 7° ΜΚ 
από 1/1/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής της λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν.3528/07. 

 Ο Διοικητής

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
F

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 92Δ.Σ./01−02−2010 απόφαση Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της Καλτσά − Χατζοπούλου Παναγιώτας του Γεωργίου 
κλάδου TE Νοσηλευτριών του Γενικού Νοσοκομείου Κο−
μοτηνής «Σισμανόγλειο», με βαθμό Α΄ και αποδοχές 7ου 

Μ.Κ., από 29−01−2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/9−2−2007 τ.Α΄).

   Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με την αριθμ. 15901/11−6−2009 απόφαση του Διοικητή του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16 και 17 
του Ν.3528/2007, διορίζονται ως δόκιμοι με βαθμό Δ΄ σε 
κενές οργανικές θέσεις οι παρακάτω υπάλληλοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ ΝΟΣ/
ΚΗΣ

Δ

2 ΓΡΑΙΚΟΥ 
ΑΝΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ TE ΝΟΣ/ΚΗΣ Δ

3 ΤΣΑΟΥΣΗ 
ΑΚΡΟΝ−ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑΚΗΣ ΔΕ ΑΔ.
ΝΟΣ/ΜΩΝ

Δ

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε/Υπ. Υγ. και Κοιν. Αλληλεγγύης 111/14−1−2010).

  Ο Διοικητής

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(4)

    ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ

Πίνακας διορισθέων με την αριθμ. 2481/13−10−2009 
απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την 
1/317Μ/2008 προκήρυξη του Δήμου Σπερχειάδος που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 416/22−8−2008 [Τεύχος Προκηρύξεων 
ΑΣΕΠ] ως εξής:

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
[ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ] ΘΕΣΕΙΣ [2]

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

2 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΗ [1]

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ [2]

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η Επιτροπή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΥΓΟΥΡΗ  
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