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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)
  Με την υπ’ αριθμ. 9885/Α1−8212/3.9.2009 κοινή υπουρ−

γική απόφαση που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/τ. Α΄/9.2.2007) μετατάσσεται ο Κουτρούμπας Χρήστος 
του Κωνσταντίνου, υπάλληλος με βαθμό Γ΄ του Κλάδου 
ΠΕ Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Στρατού του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε κενή ομοιόβαθμη ορ−
γανική θέση του κλάδου ΠΕ Στατιστικών της Κ.Υ. (έδρα 
Πειραιάς) της Γ.Γ. ΕΣΥΕ.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 
5099/4.9.2009).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

(2)
  Με την υπ’ αριθμ. Δ16α/01/654/29.1.2009 κοινή από−

φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις δια−
τάξεις των άρθρων 71,73 και 74 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), 
β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 
Α΄ 23.11.2007), γ) το π.δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α΄/1988) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και δ) τις διατάξεις του π.δ. 
50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−

ρώθηκε με το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το π.δ. 22/2005 
(ΦΕΚ 63 Α΄) και το π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄) τις διατάξεις 
του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α΄ 28.12.1998), μετατάσσεται 
η υπάλληλος ΤΣΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών−Γραμματέων. 
Ο χρόνος υπηρεσίας της μετατασσομένης λογίζεται ως 
χρόνος πραγματικής δημοσίας για κάθε συνέπεια στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. (αρ. 6 του ν. 3613/2007).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων 6455/4.9.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. Δ16α/03/441/ΑΦ/31.8.2009 κοινή από−
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων και του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις 
των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), β) τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄ 
23.11.2007), γ) το π.δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α΄/1988) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και δ) τις διατάξεις του π.δ. 
50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το π.δ. 22/2005 
(ΦΕΚ 63 Α΄) και το π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄), μετατάσ−
σεται ο υπάλληλος Κουτσούλης Ιωάννης του Θεοφά−
νη του κλάδου ΔΕ Οδηγών με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, από την Ε.Θ.Ε.Λ Α.Ε. στη 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε 
κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών. 

Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου λογίζεται 
ως χρόνος πραγματικής δημοσίας για κάθε συνέπεια 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. (αρ. 6 του ν. 3613/2007.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων 6450/4.9.2009).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. Δ16γ/06/445/Γ΄/3.9.2009 απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) 
(ΦΕΚ 26/Α΄), β) του π.δ/τος 295/2002 (ΦΕΚ 262/Α΄), 
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γ) του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄) όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, δ) του άρθρου 90 του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), μετατάσσεται ο υπάλληλος Χα−
μηλοθώρης Κωνσταντίνος του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ 
Αγρονόμων −Τοπογράφων Μηχανικών με Γ΄ βαθμό, από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) σε κενή Οργανική θέση του κλάδου 
ΠΕ Αγρονόμων −Τοπογράφων Μηχανικών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE) − Περιφερειακό Τμήμα 
Ανατολικής Κρήτης με το βαθμό που κατέχει.

Ο υπάλληλος υπάγεται στο ασφαλιστικό −συνταξιοδο−
τικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας 
και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο 
προσωπικό του φορέα στον οποίο μετατάσσεται.

Για τη μισθοδοσία του μετατασσομένου υπαλλήλου 
έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του 
TEE.

(Αριθμ. απόφ. Δ.Ε/ΤΕΕ Α3/Σ6/2009/17.2.2009).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(3)
      Με την υπ’ αριθμ. Φ.200/70/83562/Β2/14.7.2009 πράξη 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 11, παρ. 7 του 
ν. 3432/2006, διορίζεται ο Αθανάσιος Καψάλης του Γε−
ωργίου σε κενή οργανική θέση διδακτικού προσωπικού 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στην 
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας με γνωστικό 
αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία», επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠ.Ε.Π.Θ. 20387/4.9.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 106611/Α2/3.9.2009 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορί−
ζονται από τον πίνακα διοριστέων του εννεαμελούς 
Ειδικού Συμβουλίου του άρθρου 23 του ν. 3432/2006,
ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 104450/Α2/4.8.2008 
και τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 102248/Α2/25.8.2009 
υπουργική απόφαση οι παρακάτω μόνιμοι εκπαιδευτι−
κοί από τους κλάδους: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, 
ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ2 στη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική 
εκπαίδευση με διετή δοκιμαστική θητεία, με βαθμό Γ΄ 
και εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο 18 και τοποθε−
τούνται στα σχολεία που αναφέρονται αντίστοιχα στο 
ονοματεπώνυμο του κάθε διοριζόμενου. Οι διοριζόμενοι 
οφείλουν να παρουσιαστούν στο Διευθυντή του σχο−
λείου για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 8 μέ−
χρι και 11.9.2009. 

α) Κλάδος ΠΕ01 Θεολόγων: 
1. Μαρκαντώνης Στυλιανός του Ηλία στο Γενικό Εκ−

κλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου.
2. Μαυροσκά Βασιλική του Βασιλείου στο Γενικό Εκ−

κλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Κιλκίς.
3. Νικολακόπουλος Ευθύμιος του Νικολάου στο Γε−

νικό Εκκλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο 
Φλώρινας.

4. Χέλμη − Κανέλλη Αναστασία του Διονυσίου στο 
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο 
Χανίων.

5. Χρηστίδου Ζαφειρώ του Γεωργίου στο Γενικό Εκ−
κλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Τήνου.

6. Μαρνέλλος Σέργιος του Γεωργίου στο Γενικό Εκκλη−
σιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Φλώρινας.

7. Στρουμπάκης Μιχαήλ του Ιωάννη στο Γενικό Εκκλη−
σιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Χανίων.

8. Αντώνας Βασίλειος του Αθανασίου στο Γενικό Εκ−
κλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Κιλκίς.

9. Χατζηγρηγορίου Στυλιανός του Αθανασίου στο 
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο 
Ξάνθης.

10. Γιατρά Αριστέα του Χρήστου στο Γενικό Εκκλησι−
αστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Τήνου.

11. Αγαθονικιάδου Πετρούλα του Γεωργίου στο Γενικό 
Εκκλησιαστικό Λύκειο Χίου. 

12. Κώσταλος Νικόλαος του Ιωάννη στο Γενικό Εκκλη−
σιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Πάτμου.

13. Γκουτζίνης Σωφρόνιος−Ιωάννης του Αθανασίου στο 
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο 
Πάτμου.

β) Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων:
1. Σιάμ Μαρία του Αγγέλου στο Γενικό Εκκλησιαστικό 

Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Κιλκίς.
2. Γιανγκαλή−Καραουλάνη Ευαγγελία του Γεωργίου 

στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυ−
μνάσιο Ξάνθης.

3. Γιαννακάς Ζαχαρίας του Νικολάου στο Γενικό Εκ−
κλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Ξάνθης.

4. Χαλιβελάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ στο Γενικό Εκ−
κλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Χανίων.

5. Μαυρίδου Σταυρούλα του Βασιλείου στο Γενικό Εκ−
κλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Ξάνθης.

γ) Κλάδος ΠΕ03 Μαθηματικών:
1. Πασσαλή Ελένη του Πέτρου στο Γενικό Εκκλησια−

στικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Τήνου.
2. Αθανασοπούλου Ευαγγελία− Ελένη του Δημητρίου 

στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Χίου. 
δ) Κλάδος ΠΕ04 Φυσικής:
1. Λαζάρου Δέσποινα του Σάββα στο Γενικό Εκκλησι−

αστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Φλώρινας.
ε) Κλάδος ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας:
1. Δοϊτσίνη Πηνελόπη του Αλέξανδρου στο Γενικό Εκ−

κλησιαστικό Λύκειο Βελλάς Ιωαννίνων.
στ) Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής:
1. Γερμανού Ευαγγελία του Ιωάννη στο Γενικό Εκκλη−

σιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Κιλκίς.
2. Δημητριάδης Γεώργιος του Ιωάννη στο Γενικό Εκ−

κλησιαστικό Λύκειο Καβάλας.
ζ) Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίου:
1. Χριστόπουλος Πέτρος του Παναγιώτη στο Γενικό Εκ−

κλησιαστικό Λύκειο− Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Κιλκίς.
η) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.:
1. Διονυσίου Δέσποινα του Δημητρίου στο Γενικό Εκ−

κλησιαστικό Λύκειο−Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Αθηνών. 
2. Ζαραμητροπούλου Νικολέττα του Εμμανουήλ στο 

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο−Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο 
Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 20316/4.9.2009).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(4)
  Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 85977/3.9.2009 κοινή από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετατάσσεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007, ο 
ΜΠΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Χρήστου υπάλληλος 
κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προ−
σωπικού (Μεταφορέων Ασθενών), με βαθμό Δ΄, του Γενι−
κού Νοσοκομείου − Κέντρο Υγείας Νεάπολης στο Γενικό 
Νοσοκομείο Ξάνθης, σε κενή οργανική θέση κατηγο−
ρίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού 
(Μεταφορέων Ασθενών) της ανωτέρω υπηρεσίας, στο 
βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, χωρίς 
να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό προ−
ϋπολογισμού και ύστερα από αίτησή του.

Ο ανωτέρω υπάλληλος παραμείνει για μία δεκαετία 
στην υπηρεσία που μετατάσσεται.

      Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 87247/2.9.2009 κοινή από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετατάσσεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007, η ΣΑ−
ΧΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ − ΡΙΤΣΑ του Ανέστη υπάλληλος κατη−
γορίας TE κλάδου Νοσηλευτών−τριων, με βαθμό Γ΄, του 
Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στο Γενικό Νοσοκομείο Κα−
στοριάς, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας TE κλάδου 
Νοσηλευτών−τριων της ανωτέρω υπηρεσίας, στο βαθ−
μό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, χωρίς να 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό προϋ−
πολογισμού και ύστερα από αίτησή της.

Η ανωτέρω υπάλληλος παραμείνει για μία δεκαετία 
στην υπηρεσία που μετατάσσεται.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Χ. ΖΩΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  

-
    Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις του 

κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν από τον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 1397/1983, 
των άρθρων 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 
5 του ν. 2345/1995, των άρθρων 23 και 26 του ν. 2519/1997, 
των άρθρων 6 και 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 της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 125558/4.10.2007 υπουρ−
γικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί:

1. ΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ σε θέση Επιμελητή Β΄ 
Ουρολογίας του Γ.Ν. Μεσολογγίου με την υπ’ αριθμ. 
Y10α/87269/27.7.2009 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 10776/26.8.2009).
2. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ σε θέση Επι−

μελητή Β΄ Οφθαλμολογίας του Γ.Ν. Βέροιας με την υπ’ 
αριθμ. Υ10α/ΓΠ/84937/27.7.2009 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 10776/2.9.2009).
3. ΖΩΝΙΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ σε θέση Επι−

μελητή Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής του Γ.Ν. Βέροιας με την 
υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/55335/27.7.2009 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 10776/26.8.2008).

    Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ιατρών 
κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με 
τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των 
αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του
ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 
6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, 
του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς 
και της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ. 125558/4.10.2007 υπουργικής 
απόφασης, διορίζονται οι ιατροί:

1. ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ σε θέση Επι−
μελητή Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ με την υπ’ 
αριθμ. 87391/27.7.2009.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 10776/26.8.2009).
2. ΔΙΠΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ σε θέση Επιμε−

λητή Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ του Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
με την υπ’ αριθμ. 75480/27.7.2009.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 10776/26.8.2009).
3. ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σε θέση 

Επιμελητή Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
του Π.Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με την υπ’ αριθμ. 
76156/27.7.2009.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 10776/26.8.2009).
4. ΑΡΔΑΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε θέση 

Επιμελητή Β΄ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ του Γ.Ν. ΚΕΦΑΛ−
ΛΗΝΙΑΣ με την υπ’ αριθμ. 81011/27.7.2009.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 10776/26.8.2009).
5. ΛΙΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ σε θέση Επιμελητή 

Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Κ.Υ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ του Γ.Ν. ΛΙΒΑ−
ΔΕΙΑΣ με την υπ’ αριθμ. 79026/27.7.2009.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.Υ. & Κ.Α. 10776/26.8.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./98055/17.8.2009 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/1983, 
του αρθρ. 82 παρ. 2 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 23 παρ. 
9 του ν. 2519/1997, των π.δ/γματων 95/2000 και 63/2005, 
καθώς και της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 υπουρ−
γικής απόφασης, διορίζεται ο ιατρός ΝΑΜΠΙΛ ΜΑΤΑΡ 
του ΑΝΟΥΑΡ σε θέση Επιμελητή Β΄ Πλαστικής Χειρουρ−
γικής του Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» θέση του κλάδου 
γιατρών ΕΣΥ επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ. & Κ.Α. 10525/25.8.2009).

        Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./79419/17.8.2009 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 
και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του 
ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 
23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του 
ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 
20 του ν. 3293/2004, του π.δ/γματος 95/2000, καθώς και 
της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 υπουργικής από−
φασης, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.31687/27.4.2007 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Υγεί−
ας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ 317/2007 τ. Γ΄) η οποία αφορά στο διορισμό του 
ιατρού ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΕΤΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ σε θέση 
Επιμελητή Β΄ Πνευμονολογίας − Φυματιολογίας θέση 
του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία του Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙ−
ΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και επαναδιορίζεται ο ιατρός ΑΘΑΝΑΣΙ−
ΟΣ ΖΕΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην ως άνω θέση Επιμε−
λητή Β΄ Πνευμονολογίας − Φυματιολογίας του Α.Ο.Ν.Α.
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«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, ανα−
δρομικά από την ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω ανα−
καλούμενης πράξης.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ. & Κ.Α. 10553/25.8.2009).

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ − ΣΤΡΑΤΗΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 103120/2.9.2009 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/2008 
τ. Α΄), μετατάσσεται ο ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυ−
ριακούλη μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών 
με βαθμό Α΄ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής ο 
οποίος διορίζεται και υπηρετεί ως Υποδιοικητής πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θητεία στην 1η 
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, σε συνιστώμενη (προ−
σωποπαγή) του ιδίου κλάδου και κατηγορίας θέση στον 
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), η οποία συνίσταται 
με την παρούσα Απόφαση και καταργείται με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του εν λόγω υπαλλήλου, 
ύστερα από αίτησή του, χωρίς να προκαλείται επιπρό−
σθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στον προϋπολογισμό του ΕΟΦ οικ. έτους 2009 υφί−
σταται πίστωση προς αντιμετώπιση της προκαλούμενης 
δαπάνης για μισθοδοσία από τη μεταφορά του Υποδι−
οικητή της 1ης Υ.Π.Α. Μπεχράκη Νικολάου του κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών σε προσωποπαγή θέση του ΕΟΦ (με 
βασικό ΚΑΕ 0211).

    Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 100044/31.8.2009 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3209/2003, 
του άρθρου 40 του ν. 2519/1997, του άρθρου 13 του 
ν. 2889/2001 και την υπ’ αριθμ. ΔΥ3−4α/Γ.Π. οικ. 125558/2007 
(ΦΕΚ 1962/2007 τ. Β )́ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», μετατάσ−
σεται η ΡΗΝΑΚΗ Ελένη του Ιωάννη υπάλληλος του κλάδου 
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελήτρι−
ας Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου σε κενή οργανική και 
του ιδίου κλάδου ομοιόβαθμη θέση του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Χανίων, ύστερα από αίτησή της και χωρίς να προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

    Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 98906/31.8.2009 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3209/2003, 
του άρθρου 40 του ν. 2519/1997, του άρθρου 13 του 
ν. 2889/2001 και την υπ’ αριθμ. ΔΥ3−4α/Γ.Π. οικ. 125558/2007 
(ΦΕΚ 1962/2007 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», 
μετατάσσεται η ΛΑΠΠΑ Μαρία του Γεωργίου υπάλληλος 
του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. με βαθ−
μό Διευθύντριας του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑ−
ΝΕΙΟ» σε κενή οργανική και του ιδίου κλάδου ομοιόβαθμη 
θέση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙ−
ΚΟΝ», ύστερα από αίτησή της και χωρίς να προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

  Ο Γενικός Γραμματέας
Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ−ΣΤΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Με την υπ’ αριθμ. 71/2009 απόφαση του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βρεφονηπια−
κών Σταθμών του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 και 
79 του ν. 3584/2007, του άρθρου 8 του ν. 2307/1995 και 
του άρθρου 12 του ν. 2503/1997, ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. 
Ν. Τρικάλων, μετατάσσεται η υπάλληλος Πέτρου − Πα−
παγεωργοπούλου Βασιλική του Ευαγγέλου, του κλάδου 
ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Β΄, από το Κέντρο Προσχο−
λικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας του Δήμου 
Δραπετσώνας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 
Γραμματέων του Οργανισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών 
Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων.

Το υπ’ αριθμ. 1345/2.9.2009 έγγραφο του Οργανισμού 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Τρικκαίων με το οποίο 
βεβαιώνεται η ύπαρξη πιστώσεων ποσού 10.000,00 ΕΥΡΩ 
(Κ.Α. 10−6011.01)

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 11477/2009).

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 8772/1629/5.2.2009 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 
π.δ. 30/1996, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 παρ. 14 του ν. 2503/1997, μετατάσσεται 
ο Ευάγγελος Κατσικονούρης του Απόστολου, υπάλλη−
λος του Δήμου Αμφίκλειας Ν. Φθιώτιδας, κλάδου ΤΕ3 
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με Γ΄ βαθμό, στη 
Ν.Α. Φθιώτιδας και σε ομοιόβαθμη κενή θέση κλάδου 
TE Μηχανικών (Δομικών Έργων).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠ.ΕΣ. 11071//4.9.2009).

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 1474/5.2.2009 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007, 
διορίζεται ο Χρήστος Λύκας του Αλκιβιάδη, σε κενή ορ−
γανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία 
(ΦΕΚ προκήρυξης 925/τ. Γ΄/14.11.2007), στο γνωστικό αντι−
κείμενο «Ανθοκομία», του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 20388/4.9.2009).

  Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ
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    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 10618/23.1.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν (ν. 2083/1992 άρθρο 6, 
ν. 2517/1997 άρθρο 1 παρ. 2, ν. 3549/2007 άρθρο 24 και 
25 και τις υπ’ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/2007 (ΦΕΚ 1466/
τ. Β΄/13.8.2007) και 38913/Β1/23.4.2007 υπουργικές απο−
φάσεις, διορίζεται ο Πατρώνης Νικόλαος του Εμμανου−
ήλ, σε κενή θέση Δ.Ε.Π. (με θητεία) της βαθμίδας του 
Λέκτορα του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, 
Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, (με 
γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική: 
Πυρηνικές Αντιδράσεις») του Τμήματος Φυσικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί−
νων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 20388/4.9.2009).

  Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 977/2.12.2008 πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερε−
άς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3549/2007, 
διορίζεται η Αδάμ Μαρία του Χρήστου, σε κενή θέση 
ΔΕΠ, με θητεία, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο 
γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και 
Γραμμικά Υποδείγματα» του Τμήματος Πληροφορικής με 
Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς 
Ελλάδος, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 20386/4.9.2009).

  Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ

F

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Αριθμ. 20611/6374
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσο−

φίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμί−
δα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Πολιτική Φιλοσοφία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 
10.6.2009, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση (1) 
μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ 
Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 
και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 4 ν. 1268/1982, 
του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 
4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Γ.Σ. 7.4.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Φιλοσο−
φία».

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 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 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 Ελ−
ληνικού 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 
23−200ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2009

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

-
    Αριθμ. 21995/6777
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημεί−

ας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Αθηνών 
στην συνεδρίαση της 16.6.2009, αποφάσισε την προκή−
ρυξη για την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως αυτό 
ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του ίδιου 
νόμου, του αρθ. 14 παρ. 4 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 
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26 ν. 2083/1992, του αρθ. 2 παρ. 2β και αρθ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙ−
ΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥ−
ΣΗΣ. ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Γ.Σ. 
13.2.2009).

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

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 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 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 Ελ−
ληνικού 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 ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 63953
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ποιμαντι−

κής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του ανα−
πληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δογμα−
τική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της υπ’ 
αριθμ. 162/15.6.2009, αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του 
ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 
26 του ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/1997, 
των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 
του ν. 3549/2007 και του π.δ. 134/1999 ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΟΓΜΑ, ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ−

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
(ΓΣ του Τομέα υπ’ αριθμ. 186/4.6.2009)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθη−

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική της Ορθο−
δόξου Καθολικής Εκκλησίας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας της Θεολογικής 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 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 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 το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνι−
κής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής

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

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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 Ελ−
ληνικού 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 προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

F

    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Α3457/3.2.2009 Πρυτανική Πράξη, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 
1 του ν. 3549/2007, διορίζεται η Σάλμοντ Ελευθερία του 
Εμμανουήλ, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη−
τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέκτορα με 
θητεία, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή», 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 162/ 
27.2.2008 τ. Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 20388/4.9.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. Α4600/20.2.2009 Πρυτανική Πρά−
ξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
25 παρ.1 του ν. 3549/2007, διορίζεται ο Γεώργιος Μαυ−
ρομμάτης του Ανδρέα, σε κενή οργανική θέση Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας 
του Λέκτορα, με θητεία, του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, του Δημοκρίτει−
ου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμε−
νο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», επειδή έχει τα νόμι−
μα προσόντα.

(ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 162/ 
27.2.2008 τ. Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠΕΠΘ 20388/4.9.2009).

        Με την υπ’ αριθμ. Α3712/3.2.2009 Πρυτανική Πράξη, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 
του ν. 3549/2007, διορίζεται η Ιωάννα Μαρουλάκου του 
Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη−

τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Καθηγητή, 
του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης γνωστικό αντικεί−
μενο «Γενετική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 303/ 
7.5.2007 τ. Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 20388/4.9.2009)

  Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 14123
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Θεατρι−

κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθ−
μίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Θεατρολογία−Ευρωπαϊκό και Νεοελληνικό 
θέατρο».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 α) του 

ν. 2517/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως 

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

4. Το υπ’ αριθμ. 7755/16.7.2009 έγγραφο του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών.

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 148/24.6.2009 συνεδρία−
σης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμή−
μα θεατρικών Σπουδών.

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία−Ευρωπαϊκό 
και Νεοελληνικό θέατρο».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη 
Πατρών 265 04 Ρίο), μέσα σε αποκλεισπκή προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο 
τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

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

1. Αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού δι−
πλώματος και λοιπούς τίτλους. Σε περίπτωση που οι 
τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλ−
λοδαπής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον 
ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση της ισοτιμίας τους.

2. Βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές και 
τη δράση τους σε δώδεκα (12) αντίτυπα.

3. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δώδεκα (12) αντίτυπα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε δώδεκα (12) 
αντίτυπα.

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

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο 
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
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της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά−
τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημε−
ρομηνία κατάθεσης 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. 1599/1986, οι υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς 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 
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 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, 22 Ιουλίου 2009

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

F

    6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ−
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ−ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 1249/4.9.2009 απόφαση του Υποδιοι−
κητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου−
Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123/15.7.2009 τ. Α΄) άρθρα 109, 110, 113, τις διατάξεις 
του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ. Α΄) άρθρα 69, 71, 73, 
τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του Τρίτου άρθρου του ν. 3527/2007 
(ΦΕΚ 25/Α΄/9.2.2007), τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α΄/1.8.2007), τον Οργανισμό 
της Σχολής Βοηθών Νοσοκόμων π.δ. 657/1975 (ΦΕΚ 
217/8.10.1975 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστε−
ρα και ισχύει και την υπ’ αριθμ. Γ.Π./οικ.114628/1.9.2009 
(ΦΕΚ 1813/1.9.2009 τ. Β΄) υπουργική απόφαση περί αρμο−
διοτήτων Υποδιοικητών 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου−Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής 
Ελλάδας και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3/23.6.2009 γνω−
μοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας, μετατάσσεται ο ΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, υπάλληλος του Γ.Ν. Αγρινίου 
κατηγορίας TE κλάδου Νοσηλευτών σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου TE Νοσηλευτών Προϊσταμένου Οίκου 
Μαθητών−τριών στην Ε.Π.Α.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του 
Γ.Ν. Αγρινίου και με το βαθμό που κατέχει.

  Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Υποδιοικητής
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