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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(1)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

    Με την αριθ. Φ.10.1/8727/3−12−2009 Διαπιστωτική Πράξη 
του Διευθυντή της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύ−
μνης που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 148 
του Ν. 3528/07, γίνεται αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης από 27−11−2009 της Ταβερναράκη Ευαγγελίας 
του Γεωργίου, εκπαιδευτικού Κλ. ΠΕ1501 Οικιακής Οικο−
νομίας, του 3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου, με βαθμό Α΄, Μ.Κ.2 
και με Αριθμό Μητρώου 155046, λόγω θανάτου της.

  Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

(2)
 Με τις κάτωθι αποφάσεις που εκδόθηκαν από τον 

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 26 & 27 του Ν. 1397/1983, 
των άρθρων 21, 63, 65, & 69 του Ν. 2071/92, του αρθρ. 5 
του Ν. 2345/1995, των άρθρων 23 & 26 του Ν. 2519/1997, 
των άρθρων 6 & 7 του Ν. 3204/2003, του άρθρου 43 του 
Ν. 3254/2004, του άρθρου 20 του Ν. 3293/2004, του άρθρου 
18 του Ν. 3580/2007, του Π. Δ/γματος 95/2000, καθώς και 
Π.Δ. 187/09, ανακαλούνται αποφάσεις διορισμού σε θέσεις 
του κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία ως κατωτέρω:

1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ10α/ΓΠ 87420/09 
(ΦΕΚ 729/09 τ. Γ) απόφαση που αφορά στον διορισμό 
της ΚΑΣΙΜΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΥΜΕΩΝ σε θέση Επιμ. 
Β΄ Γενικής Ιατρικής του ΠΙ ΧΡΥΣΟΥ του ΚΥ Νέας Ζίχνης 
του ΓΝ Σερρών,επειδή παραιτήθηκε από την διεκδίκη−
ση της θέσης, με την υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/138481/8−12−09 
απόφαση.

2. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ10α/ΓΠ 76156/09 
(ΦΕΚ 728/09 τα Γ) απόφαση που αφορά στον διορισμό 
της ιατρού ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σε 
θέση Επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Σουφλίου του ΠΓΝ 
Αλεξανδρούπολης, επειδή δεν αποδέχθηκε τον διορισμό 
της, με την υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/135992/8−12−09 απόφαση.

3. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ10α/ΓΠ 66395/09 
(ΦΕΚ 550/09 τ. Γ) απόφαση που αφορά στον διορισμό 
της ιατρού ΜΠΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
σε θέση Επιμ. Β΄ Νεφρολογίας του Γ.Ν. Αγρινίου, επειδή 
παραιτήθηκε από την διεκδίκηση της θέσης, με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/ΓΠ/111388/8−12−09 απόφαση.

4. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ10α/ΓΠ 105272/09 
(ΦΕΚ 686/09 τ. Γ) απόφαση που αφορά στο διορισμό 
του ιατρού ΜΠΟΥΖΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ σε 
θέση Επιμ. Β΄ Παιδιατρικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας, επειδή 
δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του, με την υπ’ αριθμ. 
Υ10α/ΓΠ/148348/8−12−09 απόφαση.

5. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ10α/ΓΠ 70696/09 
(ΦΕΚ 573/09 τ. Γ) απόφαση που αφορά τον διορισμό του 
ιατρού ΤΣΕΠΕΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΟΦΟΚΛΗ σε θέση 
Επιμ. Β΄ Χειρουργικής του ΓΝ−ΚΥ Κρεστένων, επειδή 
παραιτήθηκε από την διεκδίκηση της θέσης, με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/ΓΠ/107506/8−12−09 απόφαση.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(3)

    ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με την 222055/1/4−στ από 4−12−2009 απόφαση του 
Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού, τίθεται σε αποστρατεία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3686/2008, ύστερα 
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από αίτηση του, ο Υπαστυνόμος Β΄ Δροσάκης Εμμα−
νουήλ του Σταύρου [ΑΓΜΣ 222055], που γεννήθηκε το 
έτος 1957 στο Ρέθυμνο − Ρεθύμνης και εγγράφεται στο 
στέλεχος της εφεδρείας.

    Με την 6002/15/1538 από 4−12−2009 απόφαση του Προ−
ϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα−
μικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 12, 13, 14 και 
45 του Ν.Δ. 343/1969 (Α−238) «Περί βαθμού και καταστά−
σεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφα−
λείας» και 19 του Ν.Δ. 649/1970 (Α΄−176) «Περί ιεραρχίας, 
προαγωγών και αποστρατείας Ανθ/στών Χωροφυλακής 
και των τούτοις αντιστοιχούντων του Λιμενικού Σώμα−
τος, της Αστυνομίας Πόλεων και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας», τίθενται σε αποστρατεία από την Ελληνι−
κή Αστυνομία, ύστερα από αίτησή τους, οι κατωτέρω 
αναγραφόμενοι Ανθυπαστυνόμοι, προάγονται αυτοί «εν 
αποστρατεία» στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ και εγ−
γράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας:

1. Γκοτσούλια Ελένη του Αναστασίου [ΑΓΜΣ 227485], 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Πετροχώρι Δύμης − 
Αχαΐας.

2. Ζαπαντιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου [ΑΓΜΣ 
236728], που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Αμπελάκι − 
Αιτωλοακαρνανίας.

3. Πρωτογεράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου [ΑΓΜΣ 
241031], που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Ρέθυμνο − 
Ρεθύμνης.

4. Μιτούρος Χρήστος του Φωτίου [ΑΓΜΣ 238948], που 
γεννήθηκε το έτος 1965 στο Ανήλιο Ζαχάρως − Ηλεί−
ας.

5. Μπόμπας Κωνσταντίνος του Χρήστου [ΑΓΜΣ 240827], 
που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Λαμία − Φθιώτιδας.

6. Γιαννόπουλος Πέτρος του Σωτηρίου [ΑΓΜΣ 236666], 
που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Αίγιο − Αχαΐας.

7. Ευστρατιάδης Ευστράτιος του Αναστασίου [ΑΓΜΣ 
238507], που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Άργος − Αρ−
γολίδας.

8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος του Περικλή [ΑΓΜΣ 
238909], που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Παραβόλα 
− Αιτωλοακαρνανίας.

9. Φυλακτός Σπυρίδων του Ευστρατίου [ΑΓΜΣ 239570], 
που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα − Αττικής.

10. Βαρούχας Πολύδωρος του Θεοδώρου [ΑΓΜΣ 
238510], που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Ρέθυμνο − 
Ρεθύμνης.

11. Στρατικόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 
[ΑΓΜΣ 238339], που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κυ−
παρισσία − Μεσσηνίας.

12. Καπετάνιος Νικόλαος − Κωνσταντίνος του Γεωρ−
γίου [ΑΓΜΣ 237601], που γεννήθηκε το έτος 1959 στο 
Ισίρο − Ζαΐρ.

13. Πεχλιβάνης Μαυρουδής του Δημητρίου [ΑΓΜΣ 
239401], που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Θεσσαλονίκη 
− Θεσσαλονίκης.

14. Λουρίδας Παναγιώτης του Γεωργίου [ΑΓΜΣ 240664], 
που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Καλαμάτα − Μεσση−
νίας.

  Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(4)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με τις αριθ. 11/11−11−2009 και 12/11−11−2009 αποφάσεις 
Δημάρχου Φούρνων Κορσεών Νομού Σάμου, οι οποίες 
εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 
22, 23 του Ν. 3584/2007, διορίζονται αναδρομικά από 
17−2−2009 αντίστοιχα οι:

(α) Γραμματική Γλαρού του Ιωάννη σε κενή οργανική 
θέση κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού του ομώνυμου Δήμου με 
εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και (β) Εμμανουήλ Μύτικας του 
Ιωάννη σε κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ4 του ομώνυ−
μου Δήμου με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει τους 
Κ.Α. 10.60.6011 και 30.60.6011 του προϋπολογισμού έτους 
2009 του Δήμου Φούρνων Κορσεών Νομού Σάμου με 
18.000.00 € έκαστον.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Φούρνων Κορσεών 3849/27−
11−2009).

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 3875/7−12−2009).

  Ο Ασκών Χρέη Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Γενικός Διευθυντής

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με την αριθμ. 60/2009 απόφαση του Δημάρχου Καλ−
λιδένδρου Ν. Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του Ν. 3584/2007, δι−
ορίζεται η Κυριακούλη Περσεφόνη του Γεωργίου, ως 
δόκιμος υπάλληλος του Δήμου Καλλιδένδρου, σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου TE 17 Διοικητικού Λογιστικού, 
με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

Το αριθμ. 4329/3−12−2009 έγγραφο του Δήμου Καλλι−
δέμδρου με το οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη πιστώσεων 
ποσού 20.000,00 ΕΥΡΩ (Κ.Α. 10−6011)

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 16165/2009).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Με την αριθμ. οικ. 16009/15−07−2009 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών (όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 22380/08−10−2009 
όμοια) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007 διορίζονται 
οι παρακάτω υπάλληλοι στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών 
σε κενές οργανικές θέσεις δοκίμων υπαλλήλων της κα−
τηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών − Δασολόγων ως εξής:

1. Αλεξανδροπούλου Γεωργία του Σπυρίδωνα κλάδου 
ΠΕ Γεωτεχνικών − Δασολόγων στο Νομό Κεφαλληνίας 
& Ιθάκης με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και 17° Μ.Κ.

2. Ζιώγα Κωνσταντινιά του Αποστόλου κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών − Δασολόγων στο Νομό Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και 17° Μ.Κ.

3. Μητσακάκη Αντιγόνη του Εμμανουήλ κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών − Δασολόγων στο Νομό Κέρκυρας με ει−
σαγωγικό βαθμό Δ΄ και 17° Μ.Κ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 10211

4. Τζιτζιλέρη Πηνελόπη του Δημητρίου κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών − Δασολόγων στο Νομό Κέρκυρας με ει−
σαγωγικό βαθμό Δ΄ και 17° Μ.Κ.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Ν. Κερκύρας στο Υπουργείο Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 
5552/2−12−2009)

  Η Εκτελούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Η Γενική Διευθύντρια

ΟΛΓΑ ΡΙΖΟΥ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Με την αριθ. 13546/7−12−2009 Πράξη του Γενικού Γραμ−

ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις 147 & 148 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (Ν. 3528/07), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της Φουρουτζή−Κακάρογλου Χαρίκλει−
ας του Χαρίλαου, υπαλλήλου του κλάδου ΓΙΕ Γεωτεχνικών−
Γεωπόνων, με βαθμό Α΄ και 2° μισθολογικό κλιμάκιο, από 
30−11−2009 ημερομηνία νόμιμης υποβολής της δεύτερης 
αίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή της.

        Με την αριθ. 13290/7−12−2009 Πράξη του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 147 & 148 του Υπαλλη−
λικού Κώδικα (Ν. 3528/07), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης του Αγγελίδη Ευστρα−
τίου, υπαλλήλου του κλάδου TE Εργοδηγών, με βαθμό 
Α΄ και 1° μισθολογικό κλιμάκιο, από 30−11−2009 ημερο−
μηνία νόμιμης υποβολής της δεύτερης αίτησης με την 
οποία εμμένει στην παραίτησή του.

    Με την αριθμ. 13264/4−12−2009 Πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα (άρθρο 147 του Ν. 3528/2007) διαπιστώ−
νεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου 
κλάδου ΥΕ Εργατών με Β΄ βαθμό Σκούμπα Γεωργίου 
του Λαζάρου από 23−11−2009, λόγω θανάτου του κατά 
την ημερομηνία αυτή. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ 
F

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 1055/3−12−2009 απόφαση του Δημάρχου 
Αρκαλοχωρίου τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 941/30−10−2009 
όμοια, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 930/18−11−2009, τ.Γ΄, με 
την οποία διορίζεται ο Ζαχαρίας Κυριακάκης του Δημητρί−
ου σε κενή οργανική θέση του Δήμου Αρκαλοχωρίου κατη−
γορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικών και εισαγωγικό βαθμό 
Δ΄, με την προσθήκη, στο τέλος του αποφασιστικού μέρους 
αυτής της φράσης: «διορίζεται αναδρομικά από τις 20−5−
2008», ημερομηνία πρόσληψης του ανωτέρω υπαλλήλου με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει 
των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 3584/2007.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 941/30−10−2009 απόφαση 
παραμένει ως έχει.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 27814/4−12−09).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΑΜ. ΜΥΡΩΝΑΚΗ−ΠΑΠΑΔΑΚΗ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 1121/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Ροδίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 κατατάσσεται ο Σύκαλλος 
Ελευθέριος του Κωνσταντίνου, κατηγορίας Τεχνολο−
γικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου Διοικητικού, με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο 
Ροδίων, σε προσωποπαγή θέση, που συστάθηκε με την 
αριθ. 632/2009 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ροδίων, επικυρώθη−
κε με τη με αριθ. 15543/2009 απόφασή μας και δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ με αριθ. φύλλου 2393/01−12−2009 τεύχος 
Β΄ λόγω λύσης της Ανώνυμης Διαδημοτικής Επιχείρησης 
Κατασκευών και Τουρισμού (Α.Δ.Ε.Κ.Τ.Α.Ε).

(Αριθ. βεβ. Δήμου Ροδίων 22723/2009).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 16425/2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με την Α.Π. 30038/9−12−2009 νόμιμη απόφαση του 
Δημάρχου Καλαμάτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007, και ύστε−
ρα από την σύμφωνη γνωμοδότηση του Υ/Σ των ΟΤΑ 
Ν. Μεσσηνίας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο Πρακτικό 
No 18/12−11−2009 (θέμα 3°), μετατάσσεται:

Ο ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη, κατηγορίας 
TE, κλάδου ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, από τον δήμο 
Λεύκτρου στον δήμο Καλαμάτας, σε αντίστοιχη κενή 
οργανική θέση. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κ.Α 30.6011 του προϋπολογισμού 
του δήμου Καλαμάτας έτους 2009.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Καλαμάτας 30130/9−12−2009).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 16877/10−12−2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Α. και Δ/σης

ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ

F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(5)

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Με την αριθμ. 3808/19−11−2009 Απόφαση του Νομάρ−
χη Καρδίτσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 107 & 112 του ΠΔ 30/96 και 15, 16, 17 
& 80 του Ν. 3528/2007 και λαμβάνοντας υπόψη την 
υπ’ αριθμ. 1/29Μ/2007 προκήρυξη της Ν.Α. Καρδίτσας 
(ΦΕΚ 189/21−6−2007 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και την υπ’ 
αριθμ. 1565/23−06−2009 απόφαση του Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ, διορίζεται ως δόκιμος υπάλληλος ο Λυρίτσης 
Χρήστος του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση τα−
κτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ 
Χειριστών (Φορτωτή 135 & 180 ίππων), ΔΕ ΧΜ3 με 
εισαγωγικό βαθμό Δ΄, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Καρδίτσας. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ. 14552/04−12−2009).

  Ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης − Γενικός Δ/ντής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
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    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

  Με την αριθμ. 4080/1−12−2009 Απόφαση Νομάρχη Κεφαλ−
ληνίας & Ιθάκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1) του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Ν.Α.» & 2) του άρθρου 148 του 
Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας», αποδεχόμαστε την 
παραίτηση και λύουμε την υπαλληλική σχέση της Τζωρ−
τζάτου Αναστασίας του Κωνσταντίνου κλάδου ΔΕ Διοικη−
τικού − Λογιστικού με Α΄ βαθμό μονίμου υπαλλήλου στην 
Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλ−
ληνίας & Ιθάκης, από την 1−12−2009, ημερομηνία κατά την 
προηγούμενη της οποίας κατετέθη η δεύτερη αίτησή της 
εμμένοντας στην αρχική αίτηση παραίτησης. 

 Ο Νομάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ

F

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

  Με την αριθμ. 10443/3−11−2009 απόφαση του Νομάρχη 
Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 70 και 74 του Ν. 3528/2007, και ύστερα από την 24/30−
1−2009 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων 
Ν.Αυτ/σης Χανίων, μετατάσσεται η υπάλληλος της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, Γναφάκη Ερασμία του 
Ιλαρίωνα κλάδου ΥΕ Επιμελητών, στον κλάδο ΔΕ Δ/κού 
Λογ/κού, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της Ν.Α.Χανίων, 
επειδή συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης 
& Η.Δ. 14491/4−12−2009).

  Ο Νομάρχης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

    ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  Με τη με αρ. 44349/9−12−2009 Πράξη του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνε−
ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την 
υπηρεσία της Αναστασίας Περρογάμβρου του Ηλία, 
μονίμου υπαλλήλου του Μ.Τ.Π.Υ. με βαθμό Α΄ και 1° Μ.Κ. 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, Προϊσταμέ−
νης του Τμήματος Α΄ Κανονισμού Μερισμάτων και Με−
ταβολών της Δ/νσης Μετόχων−Εσόδων−Παροχών, από 
30/11/2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής της.

Η αναφερόμενη υπάλληλος επανήλθε με δεύτερη αί−
τηση την πιο πάνω ημερομηνία, εμμένοντας στην από 
11/11/2009 αίτηση παραίτησής της, εντός της υπό του 
νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 148 του Ν. 3528/07.

Στην ανωτέρω απονέμεται τιμητικά ο τίτλος της θέσης 
που κατέχει κατά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης, καθώς και η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας, για τις 
πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Μ.Τ.Π.Υ. κατά 
τη διάρκεια της ευδόκιμης υπηρεσίας της σε αυτό, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3528/07.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την 8483/27−11−2009 Πράξη του Πρύτανη του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 
9 του π.δ. 117/02, εξελίσσεται ο Σπυρίδων Βραϊμάκης 
του Αχιλλέα, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ κατηγορίας του Τμήματος 
Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Α΄ βαθμίδα 
(θέση μόνιμη) από 3−10−2008, ημερομηνία συμπλήρω−
σης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
    Αριθμ. 0910008417
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημεί−

ας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών. 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 19−10−09, αποφάσισε την προκήρυ−
ξη για την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει 
με το αρθ. 23 ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του 
αρθ. 14 παρ. 4 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, 
του αρθ. 2 παρ. 2β και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97 και του 
Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (Γ.Σ 8−10−09)

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία−
Πολυμερή».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

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

2. Βιογραφικό σημείωμα.
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.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ 

-
     Με την 8484/27−11−2009 Πράξη του Πρύτανη του Εθνι−

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 
9 του π.δ. 117/02, εξελίσσεται η Κωνσταντίνα Λεβέντη 
του Παναγιώτη, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ κατηγορίας του Τμήματος 
Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Α΄ βαθμίδα 
(θέση μόνιμη) από 3−10−2008, ημερομηνία συμπλήρω−
σης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

       Με την 8482/2711−2009 Πράξη του Πρύτανη του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 
9 του π.δ. 117/02, εξελίσσεται η Κρυστάλλω Παπαθανα−
σίου του Βασιλείου, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ κατηγορίας του 
Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Α΄ 
βαθμίδα (θέση μόνιμη) από 3−10−2008, ημερομηνία συ−
μπλήρωσης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη 
βαθμίδα, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 7340
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανε−
πιστημίου 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. Τις αποφάσεις της υπ’αριθμ. 3/4.11.09 Συνεδρίασης 

της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Κοιν. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινω−
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (θέματα 
4.1 και 4.3), αποφασίζουμε:

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

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία των 
Φύλων».

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της 
Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας, 19ος−20ος αιώνας».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

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

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

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

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

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

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

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

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά 



10214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύο−
νται 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 30 Νοεμβρίου 2009

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΖΩΡΑΣ 
F

   ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Με την αριθμ. 361/10−12−2009 Πράξη του Πρύτανη του 
Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη−
μών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δι−
ατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και την Υ.Α. 
Φ.122.1/171/89650/Β2, μονιμοποιείται ο Σεραφείμ Σεφε−
ριάδης, του Ιωσήφ, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
& Ιστορίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
Π. Β. ΤΣΙΡΗΣ
F

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Αριθμ. 17321
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της αριθμ. 
2/22.10.2009 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρω−
ση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του 
ν. 1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 
26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, 
των άρθρων 1 και 2 του ν.2517/97, των άρθρων 21 και 23 
του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Γ.Σ. 283/12.10.2009)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή με γνω−

στικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 

Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής την υποψηφιότητά 

τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο−
λογητικά.

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

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

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

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε 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 την Ιατρική Σχολή.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− Το Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της 
αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί 
να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουρ−
γείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23 − 200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 
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     Με την αριθμ. 26435/7.12.2009 Πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 
(ΦΕΚ 26/9−2−07 τ.Α΄), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η 
παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Θεο−
δώρας Αγγέλου−Σορτίκου του Ιωάννη, υπαλλήλου του 
Πανεπιστημίου σε οργανική θέση του κλάδου Διοικη−
τικού−Οικονομικού, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό και 5° 
μισθολογικό κλιμάκιο, από τις 30−11−2009 (ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της).

      Με την αριθμ. 23495/7−12−2009 Πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63, 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9−2−2007 τ.Α΄) που ισχύουν, γίνεται 
αποδεκτή η παραίτηση της Σόνιας Καραπαναγιωτίδου 
του Αναστασίου από τη θέση του μόνιμου μέλους του Ει−
δικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) 
κλάδου Ι − Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό, των Σχολών του 
Πανεπιστημίου με Βαθμίδα Α. Στην ανωτέρω υπάλληλο 
εκφράζεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για την υπερ−
τριακονταετή ευδόκιμη παραμονή της στην Υπηρεσία.

  Με εντολή Πρύτανη
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ−ΚΟΣΜΙΔΟΥ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Με την αριθ. 2336/4.12.2009 πράξη Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημια−
κής Φοιτητικής Λέσχης αριθ. 2336/4.12.2009 και 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ.5 
του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
09−02−07 τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την 
υπηρεσία του Στυλίδη Χριστόφορου του Δημητρίου, 
μόνιμου υπαλλήλου της Π.Φ. Λέσχης του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κλάδου ΠΕ Κτη−
νιάτρων, με βαθμό Α΄, από τις 30/11/2009, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. 

 Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κ.α.α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθ. 12267/2−12−2009 Πρυτανική πράξη, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 
25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), μονιμοποιείται ο Βασί−
λειος Ράος του Χρήστου στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα 
Βασικών Ιατρικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο 
«Φυσιολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

F

    ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

  Με τη Ρ10/520/10−12−2009 απόφαση του Διοικητή του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ τροποποιείται η Ρ10/279/4−8−09 όμοια (η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 659/20−8−2009 τ. Γ’), με 
την οποία έχει μεταφερθεί η υπάλληλος της Αστικής μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός 
Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου» ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
του Κων/νου στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του Ν. 3613/07, ως προς το μέρος που 
αφορά την τοποθέτησή της και τοποθετείται στο υποκ/
μα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αμαρουσίου.

  Ο Διοικητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

F

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.) 

 Α. Με την αρ. Δ1α/37420/2−12−09 απόφαση του Προέ−
δρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δη−
μοσίου (Ο.Π.Α.Δ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, (Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και των άρθρων 15−17 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε 
με τον Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9−2−2007) διορίζονται οι 
κάτωθι υπάλληλοι που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσό−
ντα, σε κενές οργανικές θέσεις δόκιμων υπαλλήλων με 
εισαγωγικό βαθμό Δ΄ του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ 
και εντάσσονται στο 18° Μ.Κ.

1) Κτενίδου Αναστασία του Ιορδάνη, στον Ο.Π.Α.Δ./
Υ.Π.Α.Δ. Λάρισας.

2) Δημητριάδης Μάριος του Δημητρίου, στον Ο.Π.Α.Δ./
Υ.Π.Α.Δ. Πειραιά.

3) Πετρίδης Αναστάσιος του Ηλία, στον Ο.Π.Α.Δ./
Υ.Π.Α.Δ. Τρικάλων.

4) Τσικριτέα Ειρήνη του Ιωάννη, στον Ο.Π.Α.Δ./Υ.Π.Α.Δ. 
Δυτικής Αθήνας.

5) Δουϊνούδη Μαγδαληνή του Δημητρίου, στον Ο.Π.Α.Δ./
Υ.Π.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

6) Δημητρόπουλος Στέργιος του Χρήστου, στον 
Ο.Π.Α.Δ./Υ.Π.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

7) Αρσενούδη Αλεξάνδρα του Παναγιώτη, στον 
Ο.Π.Α.Δ./Υ.Π.Α.Δ. Καβάλας.

8) Μίχου Χριστίνα του Χρήστου, στη Κεντρική Υπη−
ρεσία του Ο.Π.Α.Δ.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 15611/03−12−2009).

Β. Με την αρ. Δ1α/37817/02−12−2009 απόφαση του 
Προέδρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμέ−
νων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, (Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και των 
άρθρων 15−17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι−
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
που κυρώθηκε με τον Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9−2−2007) 
διορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι που έχουν τα νόμιμα 
τυπικά προσόντα, σε κενές οργανικές θέσεις δόκιμων 
υπαλλήλων με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ του κλάδου ΔΕ2 
Χειριστών Η/Υ και εντάσσονται στο 18° Μ.Κ.

1) Δρίβελου Χαραλαμπία του Χρήστου, στη Κεντρική 
Υπηρεσία του Ο.Π.Α.Δ.

2) Σανιδά Θεοδώρα του Εμμανουήλ, στη Κεντρική 
Υπηρεσία του Ο.Π.Α.Δ.

3) Χριστοπούλου Ευγενία του Λάμπρου, στον Ο.Π.Α.Δ./
Υ.Π.Α.Δ. Δυτικής Αθήνας.
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4) Δόσχορη Βασιλική του Μιχαήλ, στον Ο.Π.Α.Δ./Υ.Π.Α.Δ. 
Κεντρικής Αθήνας.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 15611/03−12−2009). 

 Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

F

   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» 

 Με την υπ’ αριθμ. 590/10.12.2009 Πράξη της Προέδρου 
του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», δι−
απιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του Παπαναστασίου Ηλία του Μιλτιάδη, μονίμου υπαλλή−
λου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Μηχανοτεχνιτών) με βαθμό 
Β΄, από 1/12/2009, από την θέση που κατείχε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07. 

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΕ

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

  Με την αριθμ. Π/8536/7−4−2009 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 και του Ν. 3528/2007 
(άρθρα 15, 16, 17), διορίζονται ως δόκιμοι οι παρακάτω 
υπάλληλοι, σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του 
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, στον εισαγωγικό βαθμό 
κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ−
ΜΟΣ

1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Δ΄

2 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Δ΄

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 14303/11−11−2009).

  Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΖΙΑΣ  
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