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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)
Με Προεδρικό διάταγμα από 28.4.2009 που εκδόθηκε
μετά από Πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγματος
και των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 και 12 παρ. 1 και 25 του
κ.ν. 90/1975, απαλλάσσεται ο Ανδρέας Ανδρεάδης του
Πέτρου από τα καθήκοντα του Επίτιμου Προξένου της
Σουηδίας με έδρα τη Ρόδο και δικαιοδοσία στα νησιά
Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσσο, Σύμη, Τήλο.
Με Προεδρικό διάταγμα από 28.4.2009 που εκδόθηκε
μετά από πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγματος
και των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 και 12 παρ. 1 και 25 του
κ.ν. 90/1975, απαλλάσσεται ο Βασίλειος Σαραντίτης του
Ιωάννη από τα καθήκοντα του Επίτιμου Γενικού Προξέ−
νου της Νορβηγίας στον Πειραιά.
Με Προεδρικό διάταγμα από 22.5.2009 και σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγματος
και των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 και 12 παρ. 1 και 25 του
κ.ν. 90/1975, απαλλάσσεται ο Κωνσταντίνος Λυμπερό−
πουλος του Ιωάννη από τα καθήκοντα του Επίτιμου Γε−
νικού Προξένου της Δημοκρατίας της Ισλανδίας στην
Αθήνα.
Με Προεδρικό διάταγμα που υπεγράφη στην Αθήνα
στις 15.5.2009 μετά από Πρόταση της Υπουργού Εξωτε−
ρικών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 παρ.
2 του Συντάγματος και 1 παρ. 3 του ν. 106/1975, απενε−
μήθησαν οι κατωτέρω τιμητικές διακρίσεις σε Δανούς
Αξιωματούχους με την ευκαιρία της επισήμου επισκέ−
ψεως του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπού−
λια στην Δανία στις 18−20.5.2009:
Ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Τιμής στην:
−Α.Β.Υ. τον Διάδοχο του Θρόνου της Δανίας Πρίγκιπα
Frederik

Ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Ευποιϊας στην:
−Α.Β.Υ. Πριγκίπισσα Mary
Ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικα στην:
−Α.Β.Υ. Πρίγκιπα Joachim
Ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Ευποιϊας
στην:
−Α.Β.Υ. Πριγκίπισσα Marie
Ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικα
στους:
−Lars LØkke Rasmussen, Πρωθυπουργό
−Per Stig MØller Υπουργό Εξωτερικών
−Thor Pedersen, Πρόεδρο του Κοινοβουλίου
−Karsten Dybvad Dalsjö, Μόνιμο Υφυπουργό Εξωτε−
ρικών
−Henning Fode, Μέλος της Βασιλικής Αυλής, Ιδιαίτερο
Γραμματέα της A.M. της Βασίλισσας της Δανίας
−Per Thornit, Επικεφαλής της Αυλής της Α.Β.Υ. Διαδό−
χου Πρίγκιπος Frederik
−Claus Grube, Πρέσβυ, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Εξωτερικών
−Tom Helge NØrring, Πρέσβυ του Βασιλείου της Δανίας
στην Ελλάδα
Ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα
στους:
−Jette Nordam, Πρέσβυ, Διευθύντρια Εθιμοτυπίας
−SØren Weiskopf Kruse, Μέλος της Βασιλικής Αυλής,
Επικεφαλής Προσωπικού και Οικονομικών
−Πλωτάρχη Lars Rosendahl Christophersen, Επικεφα−
λής Ναυτικού Γραφείου της A.M. της Βασίλισσας της
Δανίας
−Συνταγματάρχη Henning BrØchmann Larsen, Μέλος
της Βασιλικής Αυλής, Επικεφαλής Στρατιωτικού Γρα−
φείου της A.M. της Βασίλισσας της Δανίας
− Συνταγματάρχη Tommy Michael Paulsen, Διοικητή
των Βασιλικών Ουσσάρων
− Συνταγματάρχη Lasse Harkjaer, Μέλος της Βασιλικής
Αυλής, Διοικητή του Βασιλικού Συντάγματος Σωματο−
φυλάκων
−Συνταγματάρχη John Kidde−Hansen, Μέλος της Βασι−
λικής Αυλής, Υπεύθυνο Ανακτόρων Fredensborg
− Jens Henrik HØjbjerg, Αρχηγό Αστυνομίας
Ο Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα στους:
− Camilla Castenskiold, Κυρία επί των Τιμών της Βα−
σίλισσας
− Bjame Erbo GrØnfeldt, Αναπληρωτή Ιδιαίτερο Γραμ−
ματέα της Βασίλισσας
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− Johan Nikolaj Flach de Neergaard, Μέλος της Βασι−
λικής Αυλής
− Helle Kirsten Flamand Moltke, Μέλος της Βασιλικής
Αυλής
− Jens−Otto Horslund, Επικεφαλής Διεύθυνσης Πολιτι−
κών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών
−Annette Lassen, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εθιμο−
τυπίας
Ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα
στους:
− Lene Balleby, Επικεφαλής Επικοινωνιών Βασιλικής
Αυλής
− Astrid Agerholm Ruge, Επικεφαλής Γραφείου Αυλάρ−
χη
− Πλοίαρχο Ole Bent Pedersen, Υπασπιστή της A.M.
της Βασίλισσας
− Σμήναρχο Sten Bilde Jensen,Υπασπιστή της A.M. της
Βασίλισσας
− Ταγματάρχη Gorm Martin Larsen, Υπασπιστή της A.M.
της Βασίλισσας.

Το από 9.2.2007, (ΦΕΚ 103/22.2.2007, τεύχος Γ΄), με
θέμα «Μετάταξη Ιπταμένου Αξιωματικού της Πολεμι−
κής Αεροπορίας σε Ειδικότητα Εδάφους», σε ότι αυτό
αφορά την μετάταξη στην ειδικότητα του Διοικητκού,
του Ανθυποσμηναγού Ιπταμένου Γιαμουρίδη Μάξιμου
του Ιωάννη (63783).
Το από 27.4.2009, (ΦΕΚ 293/27.4.2009, τεύχος Γ), με
θέμα «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Κρίσεων Αξιωματικών
της Πολεμικής Αεροπορίας» και σε ότι αυτό αφορά
την κύρωση πίνακα κρίσης προακτέου κατ’ αρχαιότητα
Ανθυποσμηναγού Διοικητικού Γιαμουρίδη Μάξιμου του
Ιωάννη (63783), έτους 2009−2010.
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΑ Δ3/3 28/19.5.2009)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ö

Με την υπ’ αριθμ. Φ.414.16/7/59808/Σ. 5746/29.5.2009
απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μονίμου Στρα−
τιωτικού Προσωπικού Γενικού Επιτελείου Στρατού «Περί
Αυτεπάγγελτης Αποστρατείας λόγω Σωματικής Ανικα−
νότητας ενός (1) Μονίμου Υπαξιωματικού του Στρατού
Ξηράς»:
Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω σωμα−
τικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες δι−
ατάξεις της παραγράφου 7 των άρθρων 14 και 14α του
ν.δ. 1400/1973 (114 Α΄) και του υπ’ αριθμ. 13/Σ.2/20.1.2009
πρακτικού του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, με
το βαθμό που φέρει, ο ΕΜΘ Επιλοχίας Πυροβολικού Κο−
τανίδης Νικόλαος του Δημητρίου, (ΑΜΟ: 6165), ο οποίος
γεννήθηκε το έτος 1972 στο Χ. Δοξάτο Ν. Δράμας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Με Προεδρικό διάταγμα από 11.5.2009 που εκδόθηκε
μετά από πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγμα−
τος και των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 και 12 παρ. 1 και 25
του κ.ν. 90/1975, απαλλάσσεται η Roswitha Μπαντουβά−
Walch συζ. Κωνσταντίνου από τα καθήκοντα της Επίτι−
μης Γενικής Προξένου ad personam της Αυστρίας στο
Ηράκλειο Κρήτης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

(2)
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθή−
να την 29.5.2009 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των
άρθρων 4 και 9 του από 27.7.1930 π.δ. των άρθρων 37
και 47 του ν.δ. 4105/1960 και των άρθρων 10, 12 και 13
του π.δ. 269/1993, ανακαλείται το από 18.2.2009 Προε−
δρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ 149), που αφορά στην οριστι−
κή απόλυση, στέρηση του βαθμού και μεταφορά στην
τάξη του Στρατιώτη, του Ανθυπασπιστή Τεχνικού Σφυρή
Δημητρίου του Κωνσταντίνου (AM: 56361), που γεννή−
θηκε το έτος 1969, στην Αθήνα Αττικής, κατόπιν της
υπ’ αριθμ. 113/2009 απόφασης του Διοικητικού Εφετεί−
ου Αθηνών και αυτός επαναφέρεται στην ενεργό του
Στρατού υπηρεσία, από τότε που αρχικά είχε τεθεί σε
οριστική απόλυση.
Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθή−
να, την 29.5.2009 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουρ−
γού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του
ν.δ. 1400/1973 του ν. 2439/1996 και ν.δ. 988/1979:
Ανακαλούνται τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγμα−
τα, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2365/2008 απόφασης
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ.
3111/13.5.2009 γνωμάτευσης, της Ανωτάτης Αεροπορίας
Υγειονομικής Επιτροπής:

Ο Διευθυντής
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. Φ.421.6/ΑΔ 430821/Σ. 145/1.6.2009/ΓΕΑ/
Β2/2 απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις απολύεται από τις τάξεις
της ΠΑ ο Σμίας (ΟΤΕΤΗ) Παχίδης Ιωάννης του Κων/νου,
(95518), ΣΑ: 136/265/97, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2936/2001.
Ο παραπάνω απολυόμενος, που εκπλήρωσε τις στρα−
τιωτικές του υποχρεώσεις, διαγράφεται από την κατη−
γορία των ΕΠ.ΟΠ την 15η ημέρα από τη δημοσίευση της
παρούσας απόφασης και εγγράφεται στην εφεδρεία
της ΠΑ.
Ο Αρχηγός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 471.32/ΑΔ 563741/20.5.2009/ΓΕΑ/
Β5/2 Πράξη του Δντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 και με την υπ’
αριθμ. Φ. 010/830035/Σ.3/10.1.2007 ( ΦΕΚ 59 τ. Β΄/24.1.2007)
απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα,
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος
Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ με βαθμό Α΄ και
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Μισθολογικό Κλιμάκιο 3° (ΔΕ2) αρμοδιότητος Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ΑΝΔΡΟ−
ΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΖΑΝΕΤΟΥ (AM: 5000) γίνεται
αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση
λύεται από 29.4.2009 ημερομηνία που επανήλθε με δεύ−
τερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 471.32/ΑΔ 563717/19.5.2009/ΓΕΑ/
Β5/2 Πράξη του Δντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 και με την υπ’
αριθμ. Φ. 010/830035/Σ.3/10.1.2007 ( ΦΕΚ 59 τ. Β΄/24.1.2007)
απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, δι−
απιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος
Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΟΔΗΓΩΝ με βαθμό Α΄ και Μι−
σθολογικό Κλιμάκιο 4° (ΔΕ2) αρμοδιότητος Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ΔΕΒΕ−
ΛΕΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (AM: 3483) γίνεται
αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση
λύεται από 13.5.2009 ημερομηνία που επανήλθε με δεύ−
τερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 471.32/ΑΔ 563742/20.5.2009/ΓΕΑ/
Β5/2 Πράξη του Δντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ−
ΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 63, 148 και 156 του ν. 3528/2007 και
με την υπ’ αριθμ. Φ. 010/830035/Σ.3/10.1.2007 ( ΦΕΚ 59
τ. Β΄/24.1.2007) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσι−
ακά όργανα, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέ−
βαλε η Μόνιμη Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ
με βαθμό Α΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1° (ΔΕ3) αρμοδι−
ότητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελεί−
ου Αεροπορίας ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙ−
ΟΥ (AM: 2155) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η
υπαλληλική της σχέση λύεται από 30.4.2009 ημερομη−
νία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην
παραίτησή της.
Στην Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη−
ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του
ν. 3528/2007.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 471.32/ΑΔ 563716/19.5.2009/ΓΕΑ/
Β5/2 Πράξη του Δντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ−
ΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 63, 148 και 156 του ν. 3528/2007 και
με την υπ’ αριθμ. Φ. 010/830035/Σ.3/10.1.2007 (ΦΕΚ 59 τ.
Β΄/24.1.2007) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά
όργανα, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο
Μόνιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ με βαθ−
μό Α΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1° (ΔΕ2) αρμοδιότητος
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αερο−
πορίας ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (AM: 3266)
γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του
σχέση λύεται από 7.5.2009 ημερομηνία που επανήλθε με
δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του.
Στον Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη−
ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του
ν. 3528/2007.
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(3)
Με την υπ’ αριθμ. Φ 80420/12882/2439/1.6.2009 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δια−
πιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης του
Μαργαριτσανάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, υπαλλήλου με
βαθμό Α΄, του κλάδου ΔΕ τεχνικού, κατηγορίας ΔΕ ειδικότη−
τας οδηγού αυτοκινήτων και 5ο Μ.Κ. της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, από 1.6.2009, ημερομηνία κατά
την οποία με αίτησή του δηλώνει ότι εμμένει στην από
15.5.2009 υποβληθείσα αίτηση παραίτησής του.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜ. ΜΑΜΜΩΝΑΣ
Ö

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(4)
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 27577/11.5.2009 απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η
οποία 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
απόφασης ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Υ10α/52324/2006
απόφαση της Προϊσταμένης Γεν. Διεύθυνσης Υγείας
(ΦΕΚ 242/2006 τ. ΝΠΔΔ) η οποία αφορά στο διορισμό
του ιατρού Γεωργίου Στυλαινίδη σε θέση Επιμελητή Β΄
Χειρουργικής θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία του
Γ.Ν. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και επαναδιορίζεται ο
ιατρός Γεώργιος Στυλιανίδης του Ιωάννη στην ως άνω
θέση Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής του Γ.Ν. Αθηνών «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ αναδρομι−
κά από την ημερομηνία της ανωτέρω ανακαλούμενης
πράξης και για το υπόλοιπο της θητείας.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης:
5971/15.5.2009).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./54608/11.5.2009 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης 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 απόφα−
σης, ανακαλείται η υπ’αριθμ. Υ10α/ΓΠ/135474/08/23.1.2009
(ΦΕΚ 84/4.2.2009 τ.Γ΄) απόφαση που αφορά στο διορισμό
του ιατρού ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΕΖΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση
Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας του Γ.Ν. Λιβαδειάς, επειδή
παραιτήθηκε από τη διεκδίκηση της θέσης και διορίζε−
ται ο ιατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ στην
ως άνω θέση Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας του Γ.Ν. Λιβα−
δειάς, θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ. & Κ.Α.: 5974/22.5.2009).
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Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις του
κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκε σύμφω−
να 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 άρθρου
18 του ν. 3580/2007, του π. δ/γματος 95/2000 καθώς και
της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ. 125558/4.10.2007 υπουργικής από−
φασης από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης διορίζονται οι ιατροί:
1. Πέτρος Αλμαγκούτ−Θαέρ του Αλί σε θέση Επι−
μελητή Β΄ Οδοντιατρικής στο Κέντρο Υγείας Παλα−
μά του Γ.Ν. Καρδίτσας με την υπ’ αριθμ. απόφ. Υ10α/
Γ.Π./161496/16.12.2008.
(Αρ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 5971/15.5.2009).
2. Αθανάσιος Κάτσος του Παναγιώτη σε θέση Επιμε−
λητή Β΄ Ορθοπαιδικής τουΓ.Ν. Καλαμάτας με την υπ’
αριθμ. απόφ. Υ10α/Γ.Π./48927/15.5.2009.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 5971/15.5.2009).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.73197/2009 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου
20 του ν. 3730/2009 και της Γ.Π. οικ. 125558/4.10.2007
υπουργικής απόφασης προάχθη σε προσωποπαγή θέση
Δ/ντή Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών ΕΣΥ ο ιατρός
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε
θέση χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες του ΑΝΤ. ΝΟΣΟ−
ΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης:
6563/28.5.2009).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./47782/11.5.2009 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης η οποία 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/53088/2006 από−
φαση της Προϊσταμένης Γεν. Διεύθυνσης Υγείας (ΦΕΚ
184/2006 τ. ΝΠΔΔ) η οποία αφορά στο διορισμό του ια−
τρού Μύρωνος Φασουλάκη σε θέση Επιμελητή Β΄ Αγ−
γειοχειρουργικής θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία
του Γ.Ν. Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» και επαναδιορίζεται ο ια−
τρός Μύρων Φασουλάκης του Κωνσταντίνου στην ως
άνω θέση Επιμελητή Β΄ Αγγειοχειρουργικής του Γ.Ν.
Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ αναδρο−
μικά από την ημερομηνία της ανωτέρω ανακαλούμενης
πράξης και για το υπόλοιπο της θητείας.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης:
5971/15.5.2009).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./14571/1.6.2009 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδό−
θηκε 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 και της Γ.Π. οικ. 125558/4.10.2007 υπουργικής

απόφασης, ανακαλείται η αριθμ. Υ10α/Γ.Π./143377/23.12.2008
απόφαση (ΦΕΚ 1193/31.12.2008 τ.Γ΄) που αφορά το διορι−
σμό του γιατρού ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ του ΜΑΡΚΟΥ
στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», επειδή δεν τον απεδέχθη
και διορίζεται αντίστοιχα η γιατρός ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΓΚΟΥ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙ−
ΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», θέση
του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης:
6371/26.5.2009).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./163602/1.6.2009 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης 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. 95/2000 και της Γ.Π. οικ.
125558/4.10.2007 υπουργικής απόφασης, διορίζεται η για−
τρός ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ σε θέση
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ στο Γ.Ν.Α. «ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΑ», θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης:
6371/26.5.2009).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./22310/1.6.2009 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης 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. 95/2000 και της Γ.Π. οικ.
125558/4.10.2007 υπουργικής απόφασης, διορίζεται η γι−
ατρός ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΗ − ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ του ΣΤΥΛΙ−
ΑΝΟΥ σε θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
στο Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», θέση του κλάδου για−
τρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης:
6372/26.5.2009).
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. ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ σε θέση Επιμελητή Β΄
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
με την υπ’αριθμ. 19737/20.3.2009
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6500/26.5.2009)
2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ σε
θέση Επιμελητή Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ(Μ.Ε.Θ.) του Π.Γ.Ν. «ΑΤ−
ΤΙΚΟΝ» με την υπ’αριθμ. 12810/20.3.2009.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6500/26.5.2009).
3. ΛΙΓΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σε θέση Επιμελητή
Β΄ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ −ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) του
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με την υπ’αριθμ. 12818/20.3.2009.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6500/26.5.2009).
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4. ΚΟΥΛΕΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ σε θέση
Επιμελητή Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
με την υπ’αριθμ. 26910/20.3.2009
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6500/26.5.2009)
5. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ σε
θέση Διευθυντή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Κ.Υ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ του Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» με την υπ’ αριθμ.
34523/7.4.2009
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6500/26.5.2009)
6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ − ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΑΡΑ−
ΛΑΜΠΟΥ σε θέση Επιμελητή Α΄ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ−
ΚΗΣ του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» με την υπ’ αριθμ.
24124/7.4.2009
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6500/26.5.2009)
7. ΜΑΝΩΛΟΥΔΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ σε θέση
Επιμελητή Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ του Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ» με την υπ’ αριθμ. 30980/7.4.2009
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6500/26.5.2009)
8. ΠΑΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση Επι−
μελητή Β΄ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» με
την υπ’ αριθμ. 17215/29.5.2009
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6501/26.5.2009)
9. ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΡΘΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ σε θέση Επι−
μελητή Β΄ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ του Γ.Ν.Π.«ΤΖΑΝΕΙΟ» με
την υπ’αριθμ. οικ. 72160/29.5.2009
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6501/26.5.2009)
10. ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση Δι−
ευθυντή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν.Π.«ΤΖΑΝΕΙΟ» με την υπ’
αριθμ. 13637/12.3.2009
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6501/26.5.2009)
11. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σε θέση Επι−
μελητή Β΄ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟ−
ΓΛΕΙΟ» με την υπ’ αριθμ. 25585/17.3.2009
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. & Κ.Α. 6501/26.5.2009).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 48907/11.5.2009 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης η οποία 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.Ποικ. 125558/4.10.2007 υπουργικής από−
φασης ανακαλείται η υπ’αριθμ. Υ10α/53088/2006 από−
φαση της Προϊσταμένης Γεν. Διεύθυνσης Υγείας (ΦΕΚ
2006 τ. ΝΠΔΔ) η οποία αφορά στο διορισμό του ια−
τρού Χαράλαμπου Δρόσου σε θέση Διευθυντή Ακτινο−
διαγνωστικής θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία του
Γ.Ν. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και επαναδιορίζεται ο
ιατρός Χαράλαμπος Δρόσος του Σπυρίδωνος στην ως
άνω θέση Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής του Γ.Ν. Αθη−
νών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ ανα−
δρομικά από την ημερομηνία της ανωτέρω ανακαλού−
μενης πράξης και για το υπόλοιπο της θητείας.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης:
5971/15.5.2009).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./42032/12.5.2009 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης 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
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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 από−
φασης, διορίζεται ο ιατρός ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥ−
ΗΛ του ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ σε θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡ−
ΓΙΚΗΣ στο Γ.Ν.Λ. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», θέση του κλάδου
ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης: 6388/26.5.2009).
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
Ö

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 15923, 17371, 18328/5349
Προκήρυξη θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουρκικών Σπου−
δών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος (συνεδρίαση 28.4.2008)
ύστερα από γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών (συνεδρίαση 14.5.2009), αποφάσι−
σε την προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) κενών
θέσεων ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5
του π.δ. 83/2004 (ΦΕΚ 65/2.3.2004), του αρθ. 6 περ. Α΄
ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει σήμερα, του αρθ. 14 παρ.
2 και 3 του ν. 1268/1982, του ν. 1566/1985, του αρθ. 28 παρ.
26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 και αρθ. 4 του ν. 2517/1997 και
του π.δ. 134/1999, ως εξής:
1. Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκου−
ρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο
«Οθωμανική Ιστορία: όψιμη περίοδος».
2. Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με
γνωστικό αντικείμενο «Μεσαιωνική Αραβική λογοτεχνία
και Ισλαμικός κόσμος».
3. Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα
με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Τουρκία: πολιτικό
Ισλάμ».
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.
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− 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 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, 15 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Ö
Αριθμ. 15553/3879
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 6.4.2009, 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. 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 ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙ−
ΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (Γ.Σ. 5.3.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική
Στοιχειωδών Σωματιδίων».
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 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 ΚΑΕ5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6225/10.3.2009 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13
παρ. 4 εδ. στ’ του ν. 2817/2000, μετακινείται η Μυρ−
τώ Λαδά−Κοντολέοντος του Πάρη, από την οργανική
μόνιμη θέση μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας TE, βαθμίδας Β΄ της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε μόνιμη
θέση μέλους Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας TE, κλάδου ΙΙ, βαθ−
μίδας Β΄ της ιδίας Σχολής, με ταυτόχρονη μετατροπή
της θέσης που κατέχει, σε θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π., επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
Με την υπ’ αριθμ. 649/25.5.2009 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25
παρ. 1 ν. 3549/2007, μονιμοποιείται η Μαρία−Βερονίκη
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του Γεωργίου σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκου−
ρου Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, επειδή έχει τα νό−
μιμα προσόντα.
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Ö
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3153/13.5.2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 2, 35, 148 και 156 του
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2009), γίνεται αποδεκτή η πα−
ραίτησης της Βασιλείας Καζούλλη του Εμμανουήλ από
τη θέση μέλους ΕΕΔΙΠ Κλάδου Ι της Σχολής Ανθρω−
πιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από
12.5.2009, επειδή ανέλαβε τα καθήκοντά της σε θέση
της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Η κενή οργανική θέση ΕΕΔΙΠ που προκύπτει μετά
την παραίτηση της Βασιλείας Καζούλλη μεταφέρεται
από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Ίδρυμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του
ν. 2817/2000.
Με την υπ’ αριθμ. 3125/30.4.2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις διατά−
ξεις, του άρθρου 2 του π.δ. 117/2002, εξελίσσεται η Θε−
οφανώ Μουχτή του Αγγέλου, μέλος ΕΤΕΠ κατηγορίας
Δ.Ε. Διαχειριστή και Ηλεκτρονικού Δικτύων και Συστημά−
των Η/Υ, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη μόνιμη βαθμί−
δα Δ΄ από 19.3.2009, ημερομηνία που συμπληρώνει τον
απαιτούμενο χρόνο στην προηγούμενη βαθμίδα.
Με την υπ’ αριθμ. 3140/6.5.2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002, εξελίσσεται η
Μιχαλακοπούλου Πηνελόπη του Γεωργίου, μέλος ΕΕ−
ΔΙΠ του κλάδου Ι της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη μόνιμη βαθμίδα Γ΄ από
14.8.2008, ημερομηνία που συμπλήρωσε τον απαιτούμε−
νο χρόνο στην προηγούμενη βαθμίδα.
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ
Ö
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2869/18.5.2009 πράξη του Προέδρου
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με α) το άρθρο 6,
Κεφ. Δ, παρ. 2 του ν. 2083/1992, β) το άρθρο 1, παρ. 3 του
ν. 2517/1997 και γ) το άρθρο 25, παρ. 1 του ν. 3549/2007,
μονιμοποιείται ο Αλέξανδρος Ακριτόπουλος του Νι−
κολάου, που υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ με θητεία, στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με γνωστικό αντι−
κείμενο «Ελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική
Λογοτεχνία») του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 17839
Προκήρυξη θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διαχείρισης Πο−
λιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με
έδρα το Αγρίνιο, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει δύο (2) θέ−
σεις ΔΕΠ στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περι−
βάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με έδρα το Αγρί−
νιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1053/6.5.2009 απόφαση
του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν/μίου Ιωαννίνων,
εξουσιοδοτημένο από τη Σύγκλητο του Ιδρύματός μας
(συνεδρία αριθμ. 907/13.7.2006, πρυτανική πράξη αριθμ.
18117/24.8.2006, ΦΕΚ 1144/24.8.2006, τ.Β΄ και συνεδρία
917/2007), ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διαχείρι−
σης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
(συνεδρία αριθμ. 68/16.2.2009) και τις διατάξεις του άρ−
θρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του ν. 2083/1992
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέ−
στερα, του άρθρου 1 και 4 παρ. 4 του ν. 2517/1997 και
των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 καθώς και με τις
διατάξεις του ν. 3255/2004, ως εξής:
1. Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή ή Λέκτορα με γνωστικά αντικείμενο «Τεχνολογία
Λογισμικού».
2. Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή ή Λέκτορα με γνωστικά αντικείμενο «Πληροφοριακά
Συστήματα με έμφαση στον Πολιτισμό».
Οι υποψήφιοι για την κατάληψη της παραπάνω θέ−
σης πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο
άρθρο 14 του ν.1268/1982, όπως τούτο τροποποιήθηκε
ή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στη Γραμμα−
τεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλ−
λοντος και Νέων Τεχνολογιών (Νεάπολη Αγρινίου, Τ.Κ.
30100, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 26410−91709/
91706) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική
πρόθεμα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία ανακοίνω−
σης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Επίσης θα συνυποβάλλουν:
1. Αντίγραφα (ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) των
τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπου−
δών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής
απαιτείται και η αναγνώριση από τον Διαπανεπιστημι−
ακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π,) ή τέως ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.
2. Βιογραφικά Σημείωμα και αναλυτικά υπόμνημα για
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπη επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα, σε δεκατέσσερα (14) αντίγραφα.
3. Αντίτυπα επιστημονικών εργασιών σε δεκατέσσερα
(14) αντίτυπα και τέσσερα (4) αντίτυπα της διδακτορικής
διατριβής (τουλάχιστον τέσσερα (4) σε έντυπη μορφή
και δέκα (10) σε ηλεκτρονική μορφή CD/DVD).
4. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
5. 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 Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά−
τους, του οποίου την ιθαγένεια έχει ο υποψήφιος.
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6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρα−
τιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμι−
μα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατο−
λογικού γραφείου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία μας.
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
το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύ−
ονται ότι δεν θα έχουν το κώλυμα αυτό κατά το χρόνο
έκδοσης 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 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.
Τα δικαιολογητικά Υγείας και Ιθαγένειας για τους
αλλοδαπούς υποψηφίους θα κατατεθούν το αργότερο

μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής.
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 δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 21 Μαΐου 2009
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
Ö
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. Φ00/12991/ 3.6.2009 απόφαση της
Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης
του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία
του Ιδρύματος του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 επειδή
κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή
η υπ’ αριθμ. Δ/1895/1.6.2009 δεύτερη αίτησή του «περί
παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/9.2.2007 λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ
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