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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)

    ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Με την υπ’ αριθμ. Φ.414.8/193/09 από 25 Νοεμβρίου 
2009 απόφαση του Διοικητού Διοικήσεως Ναυτικής Εκ−
παίδευσης που εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, απολύεται 
ο Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) Κελευστής (ΗΝ/AY) 
Παναγιώτης Χατζηγιοβανάκης του Γεωργίου (Ο−04763), 
με ΣΑ: 149/32/1997, που γεννήθηκε το έτος 1976 και εί−
ναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αι−
γινίου, του Νομού Πιερίας, λόγω λήξεως της αρχικώς 
αναληφθείσας επταετούς υποχρέωσής του και κατόπιν 
της από 4 Μαΐου 2009 υποβολής αίτησης μη επιθυμίας 
μονιμοποίησης του, σε εφαρμογή των συνδυασμένων 
διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 5 και 1α του 
άρθρου 13 του Ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166Α΄), όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3036/02 (ΦΕΚ 171 Α΄).

Λόγω εκπληρώσεως των στρατιωτικών του υποχρε−
ώσεων, ο ανωτέρω εγγράφεται στα στελέχη της εφε−
δρείας του ΠΝ και θα παρακολουθείται στρατολογικά 
από το Στρατολογικό Γραφείο Κατερίνης.

    Με την υπ’ αριθμ. ΑΔ Φ. 414.8/197/09 από 26 Νοεμβρίου 
2009 απόφαση του Διοικητού Διοικήσεως Ναυτικής Εκ−
παιδεύσεως που εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, τίθεται σε 
αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό που φέρει ο 
Κελευστής ΕΠ.ΟΠ. (ΜΗΧ) Βασίλειος Τζιβιάς του Ηλία (Ο−
04745), που γεννήθηκε το έτος 1981 με ΣΑ: 106/974/2002 
και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου 
Πηνείας (Δ.Δ. Εφύρας) του Νομού Ηλείας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της υπ’ 
αριθμ. Φ.416/205235 από 12 Νοε 2001 απόφασης ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ 1610 Β΄), επειδή κρίθηκε ως ακατάλληλος για μο−
νιμοποίηση στις τάξεις του ΠΝ.

Ο ανωτέρω απολύεται άμεσα των τάξεων του ΠΝ 
και θα παρακολουθείται στρατολογικά από το Στρα−
τολογικό Γραφείο Πύργου και επιστρατευτικά από το 
Πολεμικό Ναυτικό.

      Με την υπ’ αριθμ. ΑΔ Φ. 414.8/ 195 /09 από 25 Νοεμβρί−
ου 2009 απόφαση του Διοικητού Ναυτικής Εκπαιδεύσε−
ως, που εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, απολύεται η Επαγ−
γελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) Δίοπος (Β/ΦΑΡ) Παναγιώτα 
Γκότση του Παναγιώτη (Γ−1974), που γεννήθηκε το έτος 
1981 και είναι γραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου 
Ανδανίας (Δ.Δ. Διαβολιτσίου) του Νομού Μεσσηνίας, η 
οποία εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1(στ) 
του άρθρου 13 του Νόμου 2936/01.

      Με την υπ’ αριθμ. Φ.414.8/194/09 από 25 Νοεμβρίου 
2009 απόφαση του Διοικητού Διοικήσεως Ναυτικής Εκ−
παίδευσης που εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, απολύεται 
ο Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) Κελευστής (ΗΝ/ΔΒ) 
Νικόλαος Μαντζουράνης του Ιωάννη (Ο−04658), με ΣΑ: 
102/2320/2001, που γεννήθηκε το έτος 1980 και είναι 
γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Σκύρου, 
Επαρχίας Καρυστίας του Νομού Ευβοίας, λόγω λήξε−
ως της αρχικώς αναληφθείσας επταετούς υποχρέω−
σης του και κατόπιν της από 27 Μαΐου 2009 υποβολής 
αίτησης μη επιθυμίας μονιμοποίησης του, σε εφαρμο−
γή των συνδυασμένων διατάξεων των παραγράφων 1 
του άρθρου 5 και 1α του άρθρου 13 του Ν. 2936/01 
(ΦΕΚ 166Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του 
Ν. 3036/02 (ΦΕΚ 171 Α΄).

Λόγω εκπληρώσεως των στρατιωτικών του υποχρε−
ώσεων, ο ανωτέρω εγγράφεται στα στελέχη της εφε−
δρείας του ΠΝ και θα παρακολουθείται στρατολογικά 
από το Στρατολογικό Γραφείο Χαλκίδας.

  Ο Διοικητής
Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

F

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(2)
  Με την Υ10α/142525/2009 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 άρθρο 36 παρ.3 
και η υπ’ αριθμ. 13444/30−1−08 (ΦΕΚ/199 τ.Β΄).
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Γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών 
κλάδου Ε.Σ.Υ. λόγω συνταξιοδότησης:

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αν. Δ/ντή Πα−
θολογίας στο Κ.Υ.ΘΕΡΜΗΣ (Γ.Ν.ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»)

2. ΜΑΡΙΑΤΟΥ− ΖΥΓΟΥΡΗ ΔΙΟΥΝΥΣΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Δ/τριας Παθολογίας στο Κ.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Γ.Ν. ΜΕΣΟ−
ΛΟΓΓΙΟΥ)

3. ΜΠΑΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑΣ− ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Επιμ. Α’ Αναισθη−
σιολογίας στο Γ.Ν. −Μ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

4. ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δ/ντριας 
Παθολογικής Ανατομικής στο Γ.Ν.ΘΕΣ/ΚΗΣ « Γ. ΠΑΠΑ−
ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

5. ΣΚΟΤΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αν. Δ/ντρι−
ας Παιδιατρικής στο Κ.Υ.ΘΕΡΜΗΣ (Γ.Ν.ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΙΠΠΟ−
ΚΡΑΤΕΙΟ»

6. ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ του ΜΑΡΚΟΥ Αν. Δ/
ντριας Οδοντιατρικής στο Κ.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Γ.Ν. ΜΕ−
ΣΟΛΟΓΓΙΟΥ).

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υγείας

Δ. ΤΣΑΓΔΗ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(3)
      Με την αριθμ. 335940/27−11−2009 πράξη του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3528/2007 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση του υπαλλήλου 
του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Β΄ και μισθολογι−
κό κλιμάκιο 13° Σεραφείμ Παπαδόπουλου του Αριστεί−
δη, από 16−11−2009, καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή 
αποδέχτηκε άλλη θέση.

    Με την αριθμ. 335970/30−11−2009 πράξη του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 
και 156 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται ότι ο υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄ και μισθο−
λογικό κλιμάκιο 1° Ιωάννης Μπελέκος του Βασιλείου, 
απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία στις 18−11−2009, 
επειδή στις 17−11−2009 συμπλήρωσε τριακονταπενταετή 
πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει 
συμπληρώσει το 60° έτος της ηλικίας του.

Στον ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρια−
κονταπενταετή ευδόκιμη παραμονή του εκφράζει την 
ευαρέσκειά της.

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(4)
      Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2009, που 

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 

(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), γίνεται δεκτή η πα−
ραίτηση από την Υπηρεσία του Αντεισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών Ιωάννη Κανιαδάκη του Αντωνίου.

    Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2009, που 
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:

Α. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελειο−
δικών Ηρακλείου, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρωτο−
δίκης Αθηνά Γαλιουδάκη του Πολύβιου, σε αντικατάστα−
ση του Πρωτοδίκη Κωνσταντίνου Ρόκου του Αποστόλου, 
ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.

Β. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελει−
οδικών Δράμας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρωτο−
δίκης Ευγενία Τσέττα του Γεωργίου, σε αντικατάσταση 
της Πρωτοδίκη Ευανθίας−Ευαγγελίας Δαρκούδη του 
Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης.

Γ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελει−
οδικών Κιλκίς, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδί−
κης Ιωάννα Σερβέτα του Δημητρίου, σε αντικατάσταση 
της Πρωτοδίκη Μαρίας Ζαχαριάδου του Αναστασίου, η 
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου.

Δ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελει−
οδικών Άρτας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδί−
κης Μιχαήλ Ντόστας του Θεοφάνη, σε αντικατάσταση 
της Πρωτοδίκη Αναστασίας Λάγκα του Ευαγγέλου, η 
οποία προήχθη σε πρόεδρο πρωτοδικών.

Ε. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελει−
οδικών Φλώρινας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρωτο−
δίκης Στυλιανή Τσάμη του Θεοδώρου και αναπληρωτής 
δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Βασιλική Μπουρνά του 
Δημητρίου, σε αντικατάσταση των Πρωτοδικών Ευτέρ−
πης Χατζηλαμπρινού του Αιμίλιου και Αργυρώς Κίτσου 
του Ευσταθίου, οι οποίες μετατέθηκαν στα Πρωτοδικεία 
Γιαννιτσών και Καστοριάς, αντίστοιχα.

ΣΤ. Διορθώνεται το από 23ης Οκτωβρίου 2009 προε−
δρικό διάταγμα (Γ΄ 897/4−11−2009), με θέμα «Διορισμός 
δικαστών ανηλίκων και ανακριτών ανηλίκων», ως προς 
την αντικατάσταση της δικαστή ανηλίκων και της ανα−
πληρωτή δικαστή ανηλίκων στο Δικαστήριο Πλημμελει−
οδικών Ηλείας: 1) Αναστασίας Ξηρογιάννη του Νικολάου, 
από το εσφαλμένο «η οποία μετατέθηκε» στο ορθό 
«η οποία βρίσκεται σε άδεια κύησης» και 2) Αγγελικής 
Καρακατσάνη του Πέτρου, από το εσφαλμένο «η οποία 
βρίσκεται σε άδεια τοκετού» στο ορθό «η οποία μετα−
τέθηκε στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας».

    Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2009, που 
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει 
σήμερα:

Α. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημ−
μελειοδικών Αγρινίου, τακτικός δικαστής ανηλίκων η 
Πρωτοδίκης Βασιλική Μυλωνά του Παναγιώτη και ανα−
πληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Απόστολος 
Τσουκαλάς του Ευσταθίου, σε αντικατάσταση των Πρω−
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τοδικών Νικολάου Μανιώτη του Ιωάννη και Λαμπρινής 
Αθανασοπούλου του Νικολάου, αντίστοιχα, οι οποίοι 
απαλλάσσονται από τα καθήκοντα αυτά.

Β. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Κεφαλληνίας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η 
Πρωτοδίκης Ελένη Παπαδέα του Παναγιώτη, σε αντικα−
τάσταση της Πρωτοδίκη Μαρίας Λουτράρη του Θεοδώ−
ρου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

Γ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελει−
οδικών Ζακύνθου, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρωτο−
δίκης Αντιγόνη Τζούμη του Γεωργίου, σε αντικατάστα−
ση της Πρωτοδίκη Μαρίας Τσομπίκου του Σωτηρίου, η 
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας.

Δ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελει−
οδικών Αιγίου, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδί−
κης Σαλώμη Μούζουρα του Σάββα, σε αντικατάσταση 
της Πρωτοδίκη Αθηνάς Μπεσσή του Ιωάννη, η οποία 
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.

Ε. Ανανεώνεται, για μία ακόμη διετία, στο Δικαστή−
ριο Πλημμελειοδικών Αιγίου, η θητεία της αναπληρωτή 
δικαστή ανηλίκων Πρωτοδίκη Βασιλικής Τζούδα του 
Ασημάκη.

ΣΤ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημ−
μελειοδικών Κέρκυρας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο 
Πρωτοδίκης Αθανάσιος Μπασμπαλέρης του Αντωνίου, 
σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Διονυσίου Δάλλα 
του Δημητρίου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο 
Κοζάνης.

Ζ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελει−
οδικών Σάμου, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρωτο−
δίκης Ιωάννης Μαμαδάς Αθανασίου, σε αντικατάσταση 
της Πρωτοδίκη Αρίστης Χρονοπούλου του Δημοσθένη, 
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λαμίας.

Η. Ορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Θεσπρωτίας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο 
Πρωτοδίκης Ελευθέριος Αγγελίδης του Βασιλείου και 
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Κων−
σταντίνος Μάντζιος του Βασιλείου, σε αντικατάσταση 
των Πρωτοδικών Ελένης Παπαγεωργίου του Στυλιανού 
και Αμαλίας Καραμήτρου του Γεωργίου, αντίστοιχα, οι 
οποίοι μετατέθηκαν στα Πρωτοδικεία Άμφισσας και 
Φλώρινας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)

Αριθμ. 5795
      Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτι−

κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 13 & 14 του Ν. 1268/82 και 

του άρθρου 6 και 7 του Ν. 2083/92, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2, και του άρθρου 
2 παρ. 1 του Ν. 2517/1997.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007.
4) Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 

Σύνθεσης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν. 3η/14−
10−2009)

Προκηρύσσουμε την πλήρωση:
• Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία με 
έμφαση στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές της Ηλεκτρο−
νικής Επικοινωνίας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση 
υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα 
σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης (άρθρο 6 περιπτ. Α. του 
Ν. 2188/94).

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές και 

τη δράση τους 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.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
των υποψηφίων.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα..

4. Τέσσερα (4) αντίτυπα όλων των επιστημονικών ερ−
γασιών τους.

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμέ−
νου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

6. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (για δικαστική 
χρήση).

7. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτο−
βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2, 3 και 4 θα πρέ−
πει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την προθεσμία 
υποβολής. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 5 και 6 θα 
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το 
δικαιολογητικό με στοιχείο 7 θα πρέπει να κατατεθεί 
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της 
σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
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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 
υποχρεώσεων 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 μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2009
Ο Πρύτανης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ
F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Aριθμ. 7211
     Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περι−

βάλλοντος 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 το άρθρο 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 
160/11.08.1997, 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 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος (συν. 2/21.10.09) 
της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Περιβάλλοντος
Τμήμα: Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−

τή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Στρατηγική 
και Διαχείριση σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις».

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

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

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

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή 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 αυτεπαγγέλ−
τως 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 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

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

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να 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, 23 Νοεμβρίου 2009   

Ο Πρύτανης κ.α.α. 
Ο Αντιπρύτανης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΡΑΣ
F

    ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριθμ. 5003
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Οικονομί−
ας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπι−
στημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, στη συνε−
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δρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης στις 
18−09−2009 αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης 
ΔΕΠ, στον Τομέα Οικονομίας, στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή και με γνωστικό αντικείμενο «Συνε−
ταιριστική Οικονομία» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, του αρθρ. 6, περ. Α (αναρίθμηση 
περίπτωσης αρθρ. 1, παρ. 6α Ν. 2188/94) του Ν. 2083/92, 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέ−
στερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του 
Ν. 2517/97 και του Ν. 3549/07.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα νό−
μιμα προσόντα να υποβάλλουν στο Ίδρυμα την υποψη−
φιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης 
της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
Σε τριάντα (30) πλήρεις σειρές τα εξής:
α) Αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού δι−

πλώματος κλπ, τίτλους με ισοτιμία από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για τίτλους Παν/μίων 
της Αλλοδαπής (γνησίως επικυρωμένα).

β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστη−

μονικά δημοσιεύματα.
δ) Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Πιστοποιητικό του Αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 

Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (αναζητείται 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Προκειμένου για πολίτες Κρατών−Μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του 
Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας 
για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης από την 
Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από 
τον υποψήφιο που θα εκλεγεί).

Η ποινική κατάσταση του υποψηφίου προς διορισμό 
θα αναζητηθεί υπηρεσιακώς.

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 τον χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους.

Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολο−
γικού γραφείου θα αναζητηθεί υπηρεσιακώς.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιω−
τικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας 
τους δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1566/89 ότι 
θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν από 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2009

  Ο Πρύτανης
Π.Β. ΤΣΙΡΗΣ
F

     ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Με την υπ’ αριθμ. 1228/21−11−2009 απόφαση του Μητρο−
πολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 1951/1991, 
απολύεται ο Αρχιμ. Δωρόθεος, (κατά κόσμον Κων/νος) 
Μουρτζούκος του Ευαγγέλου, από την θέση προσωρινού 
Εφημερίου του Ενοριακού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεο−
τόκου Μεγάρων, από 21−11−2009, λόγω της εκλογής και 
Χειροτονίας του την 7−11−2009 σε Επίσκοπο Ελευσίνας, 
και της από 20−11−2009 Διαβεβαιώσεως αναλήψεως των 
καθηκόντων αυτού, ως Βοηθού Επισκόπου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος.

   Ο Μητροπολίτης 

† Ο Μεγάρων και Σαλαμίνος ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
F

     Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Με την υπ’ αριθμ.. 10/02/12062/19004/18−11−2009 απόφα−
ση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» απολύ−
εται ο μόνιμος υπάλληλος ΜΑΓΚΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών με Α΄ βαθ−
μό, λόγω ανικανότητας άσκησης των υπηρεσιακών του 
καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 
και 153 του Ν. 3528/07.

      Με την υπ’ αριθμ. . 10/02/1201/19071/19−11−2009 απόφαση 
του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» απολύεται 
η μόνιμη υπάλληλο ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του Δημητρίου, 
κλάδου ΔΕ Γραφέων Νοσηλευτικών και Επιστημονικών 
Τμημάτων με Β’ βαθμό, λόγω ανικανότητας άσκησης των 
υπηρεσιακών της καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 152 και 153 του Ν. 3528/07.

    Με την αριθμ. 10/02/12102/19070/19−11−2009 απόφαση 
του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» απολύεται 
η μόνιμη υπάλληλος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Χαραλά−
μπους, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού 
με βαθμό Δ’, λόγω ανικανότητας άσκησης των υπηρε−
σιακών της καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 152 και 153 του Ν. 3528/07.

   Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
F

     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»

   Με την αρ. 18216/18.11.09 απόφαση του Διοικητή του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Γ. Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ της 1ης Υγειονο−
μικής Περιφέρειας Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3528/07 αρθρ. 148, γίνεται δεκτή η 
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παραίτηση της Δεμερτζούδη Δήμητρας του Αθανασίου, 
δόκιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκό−
μων με Δ βαθμό από 9.11.09, επειδή παραιτήθηκε λόγω 
διορισμού της στο Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ».

   Ο Διοικητής

ΒΑΣ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

   Μετά την υπ’αριθμ. 31018/29−07−09 απόφαση του Διοι−
κητού του Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/9−2−07),
2. του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/Α΄/2−3−01),
3. του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/01 όπως τροποποιήθηκε 

με το Π.Δ. 347/03 & 44/05,
4. του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/4−4−05),
5. την υπ’αριθ. 2/8−5−09 (θέμα 1°) απόφαση του Υπηρε−

σιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,
6. την υπ’ αριθ. 22/14−7−09 (θέμα 7°) απόφαση του Δι−

οικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,
7. την υπ’ αριθ. 42538/13−10−08 αίτηση του υπαλλήλου 

μετατάσσεται ο ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Νικολάου, 
του κλάδου Δ.Ε. Τεχνικού, ειδικ. Ηλεκτροτεχνιών του 
Νοσοκομείου, με Γ΄ βαθμό, σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ του 
Νοσοκομείου.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 13809/26−10−09).

       Μετά την υπ’αριθμ. 31812/05−08−09 απόφαση του Διοι−
κητού του Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/9−2−07),
2. του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/Α΄/2−3−01),
3. του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/01 όπως τροποποιήθηκε 

με το Π.Δ. 347/03 & 44/05.
4. του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/4−4−05).
5. την υπ’ αριθ. 2/8−5−09 (θέμα 1°) απόφαση του Υπη−

ρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,
6. την υπ’ αριθ. 22/14−7−09 (θέμα 7°) απόφαση του Δι−

οικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,
7. την υπ’αριθ. 43253/31−10−08 αίτηση της υπαλλήλου
μετατάσσεται η ΒΛΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αναστασίου, 

του κλάδου Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου, 
με Α΄ βαθμό, σε κενή οργανική θέση του κλάδου Τ.Ε. 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ του Νοσοκομείου.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 13809/26−10−09).

       Μετά την υπ’αριθμ. 31019/29−07−09 απόφαση του Διοι−
κητού του Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/9−2−07),
2. του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/Α΄/2−3−01),
3. του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/01 όπως τροποποιήθηκε 

με το Π.Δ. 347/03 & 44/05,
4. του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/4−4−05),
5. την υπ’αριθ. 2/8−5−09 (θέμα 1°) απόφαση του Υπηρε−

σιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,
6. την υπ’αριθ. 22/14−7−09 (θέμα 7°) απόφαση του Διοι−

κητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,

7.. την υπ’αριθ. 39453/6−10−08 αίτηση της υπαλλήλου 
μετατάσσεται η ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Απόστο−
λου, του κλάδου Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων του Νοσοκο−
μείου, με Γ΄ βαθμό, σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
Τ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ του Νοσοκομείου.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 13809/26−10−09).

       Μετά την υπ’ αριθμ. 39594/06−10−09 απόφαση του Δι−
οικητή του Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/9−2−07).
2. Του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/01 όπως τροποποιήθηκε 

με τα Π.Δ. 347/03 και 44/05.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/08−05−09 απόφαση του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
4. Την υπ’ αριθμ. 22/14−07−09 (θέμα 7ον ) απόφαση του 

Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
5. Την υπ’ αριθμ. 40952/15−10−08 αίτηση της υπαλλήλου, 

μετατάσσεται η ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ του ΒΑΣΙ−
ΛΕΙΟΥ, του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ειδικότη−
τας Κλητήρων με Γ΄ βαθμό, σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού του Νοσοκομείου.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 13808/26−10−09).

       Μετά την υπ’αριθμ. 31021/29−07−09 απόφαση του Διοι−
κητού του Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/9−2−07),
2. του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/Α΄/2−3−01),
3. του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/01 όπως τροποποιήθηκε 

με το Π.Δ. 347/03 & 44/05,
4. του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/4−4−05),
5. την υπ’αριθ. 2/8−5−09 (θέμα 1°) απόφαση του Υπηρε−

σιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,
6. την υπ’αριθ. 22/14−7−09 (θέμα 7°) απόφαση του Διοι−

κητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,
7.. την υπ’αριθ. 42008/22−10−08 αίτηση της υπαλλήλου 

μετατάσσεται η ΒΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου, του 
κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτών−τριών του Νοσοκομείου, με Β΄ 
βαθμό, σε κενή οργανική θέση του κλάδου Π.Ε. ΝΟΣΗ−
ΛΕΥΤΩΝ −ΤΡΙΩΝ του Νοσοκομείου.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 13809/16−10−2009)

       Μετά την υπ’ αριθμ. 39597/06−10−09 απόφαση του 
Διοικητικού του Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/9−2−07).
2. Του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/01 όπως τροποποιήθηκε 

με τα Π.Δ. 347/03 και 44/05.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/08−05−09 απόφαση του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
4. Την υπ’ αριθμ. 22/14−07−09 (θέμα 70ν ) απόφαση του 

Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
5. Την υπ’ αριθμ. 43285/31−10−08 αίτηση της υπαλλήλου 

μετατάσσεται η ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΚΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, του 
κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζο−
κόμων με Γ΄ βαθμό, σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού του Νοσοκομείου.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 13808/26−10−2009)

  Ο Διοικητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΟΥΛΗΣ
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     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Με την αριθμ. 87/2009 απόφαση του Διοικητή του Γε−
νικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/07 και 
ύστερα από σχετικό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. (5Κ/2008 
προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. ΦΕΚ 302/30−6−08 τ. Προκηρύξεων 
Α.Σ.Ε.Π.) και σύμφωνα με το αριθμ. 462/18−6−09 ΦΕΚ (τ. Γ΄) 
στο οποίο δημοσιεύτηκε πίνακας που περιλαμβάνει και 
την διοριστέα για την πλήρωση μιας θέσης της κατηγο−
ρίας ΔΕ κλάδου Νοσηλευτικής, στο Γενικό Νοσοκομείο 

Αμαλιάδας, διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος σε κενή 
οργανική θέση, που κενώθηκε λόγω συνταξιοδότησης 
και στον εισαγωγικό βαθμό η κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΟΚΟΥ ΑΝΝΑ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ΄

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 14302/10−11−09.)

  Ο Διοικητής

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*03009841012090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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