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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 1218
16 Νοεμβρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αριθ. Φ.201/ 3/136770/B2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού Προ−
σωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3432/2006 «Δομή και
λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
2) Την υπ’ αριθ. 9916/Β1/26−1−2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103/Β΄/
30−1−2007).
3) Την υπ’ αριθ. 99927/Β1/29−9−2006/κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλήρω−
σης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 1504 ΦΕΚ
τ.Β/12−10−2006.
4) Το υπ’ αριθ. 12697/Β1/1−2−2007 «Αξιολόγηση του Προ−
γράμματος Ιερατικών Σπουδών» έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
5) Τις προβλέψεις του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διο−
ρισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Δημόσια Διοίκηση».
6) Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα…..
του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας
του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
7) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις».
8) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης της οποί−
ας η έναρξη έγινε 1−9−2007, μετά τη με αριθμό 9918/
Β1/26−1−2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων
στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008» απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9) Το γεγονός ότι η υπό προκήρυξη θέση αποτελεί
προκήρυξη εξέλιξης ενταγμένου μόνιμου Επίκουρου
Καθηγητή βάση της διάταξης του αρθρ. 28 Παρ. 3 του
Ν. 3432/2006 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
10) Το υπ’ αριθ. 33/04−09−2012 Πρακτικό του Ακαδημα−
ϊκού Συμβουλίου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδη−
μίας Θεσσαλονίκης.
11) Το υπ’ αριθ. 2182/13−09−2012 έγγραφο της Ανώτατης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.
12) Το υπ’ αριθ. Φ.201/1/109104/Β2/1−11−2012 έγγραφο με
το οποίο εγκρίθηκε η πίστωση της προκήρυξης από την
Υπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ. βάσει του άρθρου 29 του Ν.3879/2010
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις»
13) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα κα−
λυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (φορέα
19−230, ΚΑΕ ομάδας 0200), αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε την πλήρωση μίας (1) θέσης διδα−
κτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστι−
κής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμε−
νο «Εφαρμογές της Πληροφορικής» στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή για τη διδασκαλία μαθημάτων
του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών κατά προτε−
ραιότητα.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο
να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και
λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟ−
ΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).
3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοι−
χεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηρι−
ότητά τους.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλο−
νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού
σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής
συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία
και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοι−
νότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεν−
νήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως
της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατά−
σταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από
την Υπηρεσία).
8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου
τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού
αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής
διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 να δεσμευτεί ότι θα το προ−
σκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης
διορισμού του.
9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο πρέπει
υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχε−
τικής διαδικασίας εκλογής.
10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους−
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπο−
βληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και
πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού
Α.Ε.Ι ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυ−
μνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
ελληνικής γλώσσας.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Φ.201/2/136771/Β2
΄Εγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού Προ−
σωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3432/2006, «Δομή και
λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
2) Την υπ’ αριθ. 9916/Β1/26−1−2007 Απόφαση του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103/Β΄/30−
1−2007).
3) Την υπ’ αριθ. 99927/Β1/29−9−2006/ κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλή−
ρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησια−
στικές Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1504/
Β΄/12−10−2006.
4) Το υπ’ αριθ. 12697/Β1/1 −2−2007 «Αξιολόγηση του Προ−
γράμματος Ιερατικών Σπουδών» έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

5) Τις προβλέψεις του Ν.2431/ 1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διο−
ρισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Δημόσια Διοίκηση».
6) Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας
του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
7) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις».
8) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης της οποί−
ας η έναρξη έγινε 1−9−2007, μετά τη με αριθμό 9918/
Β1/26−1−2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων
στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008» απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9) Το γεγονός ότι η υπό προκήρυξη θέση αποτελεί
προκήρυξη εξέλιξης ενταγμένου μόνιμου Αναπληρωτή
Καθηγητή βάση της διάταξης του αρθρ. 28 Παρ. 3 του
Ν. 3432/2006 στη βαθμίδα του Καθηγητή.
10) Το υπ’ αριθ. 33/04−09−2012 Πρακτικό του Ακαδημα−
ϊκού Συμβουλίου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδη−
μίας Θεσσαλονίκης.
11) Το υπ’ αριθ. 2181/13−09−2012 έγγραφο της Ανώτατης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης,
12) Το υπ’ αριθ. Φ.201/1/109104/Β2/1−11−2012 έγγραφο με
το οποίο εγκρίθηκε η πίστωση της προκήρυξης από την
Υπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ. βάσει του άρθρου 29 του Ν.3879/2010
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις»
13) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα κα−
λυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (φορέα
19−230, ΚΑΕ ομάδας 0200), αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε την πλήρωση μίας (1) θέσης διδακτι−
κού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Αγι−
ολογία» στη βαθμίδα του Καθηγητή για τη διδασκαλία
μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών
κατά προτεραιότητα.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακα−
δημίας:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και
λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟ−
ΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).
3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοι−
χεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηρι−
ότητά τους.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλο−
νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού
σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής
συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία
και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοι−
νότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεν−
νήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως
της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατά−
σταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από
την Υπηρεσία).
8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου
τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού
αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής
διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 να δεσμευτεί ότι θα το προ−
σκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης
διορισμού του.
9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο πρέπει
υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχε−
τικής διαδικασίας εκλογής.
10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους−
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπο−
βληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και
πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού
Α.Ε.Ι ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυ−
μνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
ελληνικής γλώσσας.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Με την υπ’ αριθ. 14435/2−11−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού μετατάσσεται ο Κωνσταντίνος Μουσουλέας του
Ιωάννη, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του ΕΚΕΦΕ «Δ», κατηγορίας ΔΕ, από την ειδικότητα
ΔΕ Γενικών Καθηκόντων ΙΔΑΧ με ταυτόχρονη μεταφο−
ρά της θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα ΔΕ Φυλά−
κων−Νυχτοφυλάκων ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις α)
της παρ. 1 του άρθρου 34 του Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ Α΄ 191),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν.3801/2009
(ΦΕΚ Α΄ 163), β) του Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
ΕΚΕΦΕ «Δ» (ΦΕΚ Α΄ 43), όπως αυτό συμπληρώθηκε με
το Π.Δ. 583/88 (ΦΕΚ Α΄ 281) και τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 19/2000 (ΦΕΚ Α΄ 15), και με τη σύμφωνη γνώμη
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (6η Συνεδρίαση 2012) του
ΕΚΕΦΕ «Δ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθ. Υ−72/133578/Δ2
Τροποποίηση των αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχο−
λικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις;
α) των άρθρων 18 και 19 του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144/τ.
Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
β) το άρθρο 57 παρ. 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.
Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του
Ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄), γ) του άρθρου 3 παρ. 7 περίπτ.
α΄ και β΄ του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄) δ) του άρθρου
13 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) ε) του κεφ. Β΄ του
Ν.3848/2010 ( ΦΕΚ 71/τ.Α΄).
2. Την υπ’ αριθ. 147872/Δ2/23−12−2011 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1141 τ.Γ΄/23−12−2011) με την οποία κυρώθηκαν
οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Την υπ’ αριθ. 8/9−10−2012 πράξη του Συμβουλίου Επι−
λογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. που ανασυγκροτήθη−
κε με την υπ’ αριθ. Α−199/93492/Δ2/13−8−2012 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 405/τ.Υ.Ο.ΔΔ/27−8−2012).
4. Την υπ’ αριθ. 76051/4−7−2012 υπουργική απόφαση
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο
Παπαθεοδώρου», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε, αναδρομικά από 23−12−2011, ημερομηνία
έκδοσης και δημοσίευσης της υπ’ αριθ. 147872/Δ2/23−
12−2011 υπουργική απόφαση κύρωσης του αξιολογικού
πίνακα επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε., τον κατά τα
ανωτέρω αξιολογικό πίνακα επιλογής Σχολικών Συμ−
βούλων Δ.Ε, ως εξής:
1. Στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής στον κλά−
δο ΠΕ09−Οικονομολόγων στην 3η θέση (αντί για την
4η) τοποθετείται η Ξάνθη Χαρίκλεια με 27,33 μόρια και
στην 4η θέση (αντί για την 3η) τοποθετείται η Σχιστού
Ιφιγένεια με 26,89 μόρια.
Οι επόμενες των προαναφερθεισών θέσεων του ανω−
τέρω πίνακα παραμένουν ως έχουν.
2. Στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στον
κλάδο ΠΕ09−Οικονομολόγων διορθώνεται η μοριοδότη−
ση της Σχιστού Ιφιγένειας, η οποία παραμένει στην 4η
θέση του πίνακα, από 28,63 μόρια σε 26,89 μόρια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 132135/Η/24−10−2012 πράξη της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν.3528/2007,
διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΜΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου κλάδου
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ. Ν.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ με βαθμό Β΄ από 12/10/2012, ημερομηνία της
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9990151211/12−10−2012).
Με την υπ’ αριθ. 132146/Η/24−10−2012 απόφαση της Προ−
ϊσταμένης της Δ/νσης Διοικ. και Οικον. Υποστήριξης της
ΚΎ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ που εκδόθηκε σύμφωνα
με τα άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988 και το άρθρο 1
παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012 λύεται η σύμβαση εργασί−
ας της ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ υπαλλήλου
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ειδικότητας ΚΛΗΤ/ΕΠΙΣΤ/ΦΥΛ/ΝΥΚΤΟΦ. με βαθμό Δ΄ που
υπηρετούσε στο 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ από την
Υπηρεσία στις 22−10−2012 ημερομηνία κατάθεσης της
έγγραφης καταγγελίας της σύμβασης της.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7549626217/23−10−2012).
Με την υπ’ αριθ. 135301/Η/31−10−2012 πράξη της Προ−
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του
Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής
σχέσης του ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ, υπαλ−
λήλου κλάδου ΥΕ1 ΚΛΗΤ/ΕΠΙΣΤ/.ΦΥΛ/ΝΥΚΤΟΦ. Του ΓΥ−
ΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ με βαθμό Γ΄ από 11/10/2012, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1195470453/30−10−2012).
Με την υπ’ αριθ. 135296/Η/31 −10−2012 απόφαση της
Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικ. και Οικον. Υποστήρι−
ξης της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥ−
ΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988
και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012 λύεται η
σύμβαση εργασίας της ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ−ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ υπαλλήλου με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότη−
τας ΔΙΟΙΚ (ΔΕ) με βαθμό Γ΄ που υπηρετούσε στη Δ/ΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ από την Υπηρεσία στις 17−
09−2012 ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης καταγ−
γελίας της σύμβασης της.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1023387256/18−09−2012).
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού
Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με την υπ’ αριθ. 19733/31−10−2012 απόφαση του Διευ−
θυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147,
148 και 156 του ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου
4 του ν. 3687/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 329,
παρ. 6, εδάφιο β του ν. 4072/2012 που ισχύουν, γίνεται
αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την
υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Γώγουλου
Γεωργίου του Ηλία, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου
ΠΕ17.04, με βαθμό B΄, MK 04 και ΑΜ 152069, με οργανική

θέση στο 1° ΕΠΑΛ Ηλιούπολης, από 5−8−2012, λόγω παρέ−
λευσης απράκτου μηνός από την υποβολή της αίτησης
παραίτησης (6−7−2012)..
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1332401542/31−10−2012).
Με την υπ’ αριθ. 19892/2−11−2012 απόφαση του Διευθυ−
ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148
και 156 του ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου
4 του ν. 3687/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 329,
παρ. 6 του ν. 4072/2012 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και
λύεται η υπαλληλική σχέση της Χατζηαθανασιάδου Πα−
ρασκευής του Γεωργίου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλά−
δου ΠΕ02 με βαθμό Β΄, ΜΚ03 και AM 133607 του 1ου ΓΕΛ
Καισαριανής, από 08/08/2012 λόγω παρέλευσης απρά−
κτου μηνός από την υποβολής της αίτησης παραίτησης.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6752118107/02−11−2012).
Με την υπ’ αριθ. 19614/31−10−2012 απόφαση του Διευ−
θυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148
και 156 του ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 3687/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 6,
εδάφιο β, του ν. 4072/2012 που ισχύουν, γίνεται αυτοδί−
καια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία
και λύεται η υπαλληλική σχέση της Παπαηλιοπούλου
Άννας του Νικολάου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλά−
δου ΠΕ18.02, με βαθμό Β΄, ΜΚ01 και AM 158107 του 3ου
ΕΠΑΛ Αθηνών, από 5−8−2012 λόγω παρέλευσης απρά−
κτου μηνός από την υποβολής της αίτησης παραίτησης.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3335123186/31−10−2012).
Με την υπ’ αριθ. 19834/1−11−2012 απόφαση του Διευθυ−
ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148
και 156 του ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 3687/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 6,
εδάφιο β του ν. 4072/2012 που ισχύουν, γίνεται αυτοδί−
καια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία
και λύεται η υπαλληλική σχέση του Δημάκη Σπυρίδω−
νος του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλά−
δου ΠΕ17.08, με βαθμό Β΄, ΜΚ03 και ΑΜ178856, με ορ−
γανική θέση στο 2° Γ/σιο Υμηττού, από 8−8−2012, λόγω
παρέλευσης απράκτου μηνός από την υποβολή της αί−
τησης παραίτησης (9−7−2012).
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1011531932/1−11−2012).
Με την υπ’ αριθ. 18871/25−10−2012 απόφαση του Διευ−
θυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και
148 του ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 329
εδάφιο β, παρ. 6 του ν. 4072/2012 που ισχύουν, γίνεται
αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την
υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Χροναί−
ου Ευφημίας του Δημητρίου εκπαιδευτικού λειτουργού
κλάδου ΠΕ02 με βαθμό Β΄, ΜΚ02 και AM 136349 του 1ου
ΕΠΑΛ Αθηνών, από 04/08/2012 λόγω παρέλευσης απρά−
κτου μηνός από την υποβολής της αίτησης παραίτησης.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4997125684/25−10−2012).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Με την υπ’ αριθ. 19969/5−11−2012 απόφαση του Διευθυ−
ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147,148 και
156 του ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
3687/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 6, εδά−
φιο β, του ν. 4072/2012 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και
λύεται η υπαλληλική σχέση της Γιωργουδέλλη Μαριάν−
θης του Ξενοφώντα, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου
ΠΕ05, με βαθμό Β΄, ΜΚ04 και AM 134280 30ου Γυμνασί−
ου Αθηνών, από 8−8−2012 λόγω παρέλευσης απράκτου
μηνός από 9−7−2012, ημερομηνία υποβολής της αίτη−
σης παραίτησης.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5924347459/2−11−2012).
Ο Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
Με την υπ’ αριθ. Φ10.2/5539/30−10−2012 απόφαση του Δ/
ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με το άρθρο 147 και 148, παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26Α/09−02−2007) ισχύουσες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια,
από 18−10−2012 λόγω θανάτου η υπαλληλική σχέση από
την υπηρεσία, της Παπανικολάου Αγγελική του Βασι−
λείου, εκπαιδευτικού του κλάδου καθηγητών ΠΕ02 του
Γ/σίου Ν. Καλλίστης, με (Α.Μ. 175639), με βαθμό Γ και
Μ.Κ.01.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8112124281/30−10−2012).
Ο Διευθυντής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΧΤΣΗΣ
Με την υπ’ αριθ. Φ15/08108οικ/25−10−2012 απόφαση του
Προϊσταμένου της ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλα−
σικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 81 του Ν. 1958/1991, το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994,
το άρθρο 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010,το άρθρο 1 παρ. 9
του Ν. 4038/2012, με την υπ’ αριθ. 5955/28−12−2010 από−
φαση ένταξης του έργου και φορέα χρηματοδότησης
το Υ.ΠΑΙ.Θ..ΠΑ − ΕΣΠΑ με ΣΑΕ 014/8 2011ΣΕ01480024 με
το υπ’ αριθ. Φ15/07653οικ/27−09−2012 προκήρυξη πρό−
σληψης, προσλαμβάνεται το κατωτέρω προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για χρονικό διάστημα Δύο (2) μηνών από 01−11−2012 έως
31−12−2012 για τους Δημόπουλο Νικόλαο, Εμμανουηλί−
δη Εμμανουήλ, Καράγιωργα Δημήτριο, για τις ανάγκες
υλοποίησης του έργου «Προστασία και Ανάδειξη Αρ−
χαιολογικού Χώρου Ηραίου Περαχώρας».
Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ37/7465/319 από−
φαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προ−
στασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ηραίου
Περαχώρας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από
την ΛΖ΄ ΕΠΚΑ.
1. Ονοματεπώνυμο: Δημόπουλος Νικόλαος του Σπυρί−
δωνα, Ειδικότητα: ΥΕ Εργάτης.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7969583141/31−10−2012, Θέση
απασχόλησης στο έργο 2011ΣΕ01480024).
2. Ονοματεπώνυμο: Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ του
Ιωάννη, Ειδικότητα: ΥΕ Εργάτης.
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(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 603058461/31−10−2012, Θέση
απασχόλησης στο έργο 2011ΣΕ01480024).
3. Ονοματεπώνυμο: Καράγιωργας Δημήτριος του Θε−
οφάνη, Ειδικότητα: ΥΕ Εργάτης.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2512558171 /31−10−2012, Θέση
απασχόλησης στο έργο 2011ΣΕ01480024).
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. Ι. ΚΙΣΣΑΣ
Με την υπ’ αριθ. 10232/31−10−2012 απόφαση του Προϊ−
σταμένου της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτή−
των, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του
Ν. 1958/1991, το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994, το άρθρο
42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010, το άρθρο 1 παρ. 9 του
Ν. 4038/2012 και με την υπ’ αριθ. 5986/28−12−2010 από−
φαση ένταξης του έργου και φορέα χρηματοδότησης
το ΥΠ.ΠΟ.Τ. − ΕΣΠΑ με ΣΑΕ 0148 2011ΣΕΟ1480017, πα−
ρατείνεται η σύμβαση του κατωτέρω προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου απόφαση για την
ένταξη του έργου «Ανάδειξη − οργάνωση προσβάσεων
αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Λάρισα, Δήμου Άργους,
Ν. Αργολίδας» με δυνατότητα ανανέωσης−παράτασης
μέχρι το πέρας του έργου:
1. Ονοματεπώνυμο: Γλαρέλης Σταύρος του Ευαγγέλου,
Ειδικότητα: ΤΕ Ανειδ. Εργατών.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1814909683/10−9−2011).
Θέση απασχόλησης: Κάστρο Λάρισας, Παράταση
σύμβασης από 1−11−2012 έως 31−12−2012.
2. Ονοματεπώνυμο: Αναστασόπουλος Παναγιώτης του
Νικολάου, Ειδικότητα: ΤΕ Ανειδ. Εργατών.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7410095487/5−7−2012)
Θέση απασχόλησης: Κάστρο Λάρισας, Παράταση σύμ−
βασης από 1−11−2012 έως 31−12−2012.
3. Ονοματεπώνυμο: Βαρδάκας Αναστάσιος του Γεωρ−
γίου, Ειδικότητα: ΤΕ Ανειδ. Εργατών.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1168778412/10−9−2011)
Θέση απασχόλησης: Κάστρο Λάρισας, Παράταση σύμ−
βασης από 1−11−2012 έως 31−12−2012.
Η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει
τις πιστώσεις του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικό−
τητα − Επιχειρηματικότητα 2007−2013» έργου «Ανάδειξη −
οργάνωση προσβάσεων αρχαιολογικού χώρου Κάστρου
Λάρισα, Δήμου Άργους, Ν. Αργολίδας» με κωδικό ΣΑΕ
0148 και κωδικό πράξης ΣΑ: 2011ΣΕΟ1480017.
Ο Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Με την υπ’ αριθ. Φ555/Ζ/ΛΣΤ/7470/30−10−2012 απόφαση
της Προϊσταμένης της ΛΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, των
άρθρων 18 και 24 του Ν. 2190/1994, του αρθ. 10 του
ΠΔ99/92 του άρθρου 6 παρ.2 του Π.Δ. 164/2004, και του
άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, παρατείνεται η σύμβα−
ση εργασίας του παρακάτω προσωπικού από 01/11/2012
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μέχρι 30/11/2012, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του
έργου «Παραϊόνια οδός: Οδικές συνδέσεις σήραγγας
Αγίου Ηλία»:
1) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ειδι−
κότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ.
2) ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ειδικότητα
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο ανθρώπινου δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου είναι οι εξής. 1) 1221056458/
21.9.2011, 2) 9910286491 /21.9.2011 αντίστοιχα).
Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού θα καλυφθεί
σύμφωνα με την απόφαση ένταξης πράξης της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας,
Ιονίου, με ημερομηνία 14/03/2011,από τη ΣΑΕ0718 και με
ενάριθμο έργου 2010ΣΕ07180013 του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την υπ’ αριθ. Φ555/Ζ/ΛΣΤ/7477/30−10−2012 απόφαση
της Προϊσταμένης της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2190/1994, του αρθ. 10
του ΠΔ99/92, του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 164/2004 και
του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, παρατείνεται από
01−11−2012 έως 31−12−2012 η σύμβαση εργασίας του ΠΕ−
ΞΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ με ειδικότητα ΠΕ ΑΡΧΑΙ−
ΟΛΟΓΟΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΥΜΒΩΝ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ, Δ.Δ.
ΝΥΔΡΙΟΥ, Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο ανθρώπινου δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου είναι ο εξής: 9841545881/
21.5.2012).
Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού
θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ0148 και με ενάριθμο έργου
2011ΣΕ01480078 με απόφαση του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ημερομηνία
έκδοσης 07−06−2011.
Με την υπ’ αριθ. Φ555/Ζ/ΛΣΤ/7467/30−10−2012 απόφα−
ση της Προϊσταμένης της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορι−
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991,
των άρθρων 18 και 24 του Ν. 2190/1994, του αρθ. 10 του
ΠΔ99/92 του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 164/2004, και του
άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012,παρατείνεται η σύμ−
βαση εργασίας του παρακάτω προσωπικού από 01−11−
2012 μέχρι 30−11−2012, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης
του έργου «Παραϊόνια οδός: Οδικές συνδέσεις σήραγ−
γας Αγίου Ηλία».
1) ΣΟΦΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με ειδικότητα
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ.
2) ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ με ει−
δικότητα ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΤΡΙΑΣ.
3) ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με
ειδικότητα ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο ανθρώπινου δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου είναι οι εξής: 1) 1788849945/
21.9.2011, 2) 5229804283/29.8.2011, 3) 5991089183/29.8.2011
αντίστοιχα).

Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού θα καλυφθεί
σύμφωνα με την απόφαση ένταξης πράξης της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας,
Ιονίου, με ημερομηνία 14/03/2011,από τη ΣΑΕ0718 και με
ενάριθμο έργου 2010ΣΕ07180013 του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την υπ’ αριθ. Φ555/Ζ/ΛΣΤ/7469/30−10−2012 απόφα−
ση της Προϊσταμένης της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορι−
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991,
των άρθρων 18 και 24 του Ν. 2190/1994, του αρθ. 10 του
ΠΔ99/92 του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 164/2004, και του
άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, παρατείνεται η σύμ−
βαση εργασίας του παρακάτω προσωπικού από 01−11−
2012 μέχρι 30−11−2012, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης
του έργου «Παραϊόνια οδός: Οδικές συνδέσεις σήραγ−
γας Αγίου Ηλία».
1) ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ειδικότητα ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, 2) ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙ−
ΟΥ με ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ, 3) ΜΕΤΑΞΟΥΛΗΣ ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ,
4) ΡΟΥΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ειδικότητα
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ, 5) ΤΣΑΚΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με
ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ, 6) ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ−
ΦΥΛΛΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ με ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο ανθρώπινου δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου είναι οι εξής: 1) 3849969051/
21.9.2011, 2) 5121533237/21.9.2011, 3) 8392831243/ 21.9.2011, 4)
9748414669/21.9.2011, 5) 9470122741/21.9.2011,6) 1715232127/
21.9.2011 αντίστοιχα).
Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού θα καλυφθεί
σύμφωνα με την απόφαση ένταξης πράξης της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας,
Ιονίου, με ημερομηνία 14/03/2011,από τη ΣΑΕ0718 και με
ενάριθμο έργου 2010ΣΕ07180013 του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την υπ’ αριθ. Φ555/Ζ/ΛΣΤ/7468/30−10−2012 απόφα−
ση της Προϊσταμένης της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορι−
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991,
των άρθρων 18 και 24 του Ν. 2190/1994, του αρθ. 10 του
ΠΔ99/92 του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 164/2004, και του
άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012,παρατείνεται η σύμ−
βαση εργασίας του παρακάτω προσωπικού από 01−11−
2012 μέχρι 30−11−2012, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης
του έργου «Παραϊόνια οδός: Οδικές συνδέσεις σήραγ−
γας Αγίου Ηλία».
1) ΠΑΤΣΙΑ ΒΑΪΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ με ειδικότητα ΔΕ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ.. 2) ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ με ειδι−
κότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ, 3) ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΥ με ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ, 4) ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ με ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο ανθρώπινου δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου είναι οι εξής: 1) 9257436235/
21.9.2011, 2) 2329159385/21.9.2011, 3) 1958332421/21.9.2011
4) 7363921191/20.8.2011 αντίστοιχα).
Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού θα καλυφθεί
σύμφωνα με την απόφαση ένταξης πράξης της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας,
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Ιονίου, με ημερομηνία 14/03/2011, από τη ΣΑΕ0718 και
με ενάριθμο έργου 2010ΣΕ07180013, του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η Προϊσταμένη
ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 6344/2−11−2012 απόφαση της Προϊστα−
μένης της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το Π.Δ.99/1992 και
το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφιο η του Ν.2190/1994, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012,
παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό−
νου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Συντήρηση
και αποκατάσταση Καθολικού Ι. Μονής Παληανής στο
Βενεράτο Ηρακλείου» (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007−2013 του Ε.Σ.Π.Α.) από τις 16−11−2012 και για χρονικό
διάστημα απασχόλησης τεσσάρων (4) μηνών με δυνα−
τότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου:
α) Λιαπάκης Γεώργιος του Ιωάννη στην ειδικότητα ΥΕ
Ειδικευμένων Εργατών.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού: (1131651219/27−3−2012) 2478469532/22−5−2012).
Η μισθοδοσία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις
του έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5593/28−12−2010
Απόφαση της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη
της Πράξης με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση
Καθολικού Ι. Μονής Παληανής στο Βενεράτο Ηρακλείου»
στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007−2013 του ΕΣΠΑ:
[ΟΠΣ−ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 304049. Κωδικός ΣΑ: Ε0Ι48, Κωδικός
Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ01480175 του Π.Δ.Ε.].
Με την υπ’ αριθ. 6281/2−11−2012 απόφαση της Προϊστα−
μένης της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η
οποία εκδόθηκε σύμφορα με τις διατάξεις του άρθρου
81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το Π.Δ.99/1992 και
το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφιο η του Ν.2190/1994, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012,
παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό−
νου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Συντήρη−
ση και αποκατάσταση Καθολικού Ι. Μονής Παληανής
στο Βενεράτο Ηρακλείου» (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αι−
γαίου 2007−2013 του Ε.Σ.Π.Α.) από τις 12−11−2012 και για
χρονικό διάστημα απασχόλησης δύο (2) μηνών με δυ−
νατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έρ−
γου, εξαρτώμενη από την πορεία των εργασιακών και
τις διαθέσιμες πιστώσεις αυτού:
α) Μακράκης Ζαχαρίας του Αντωνίου στην ειδικότητα
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 1078227121/9−11−2012).
Η μισθοδοσία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις
του έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5593/28−12−2010
Απόφαση της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη
της Πράξης με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση
Καθολικού Ι. Μονής Παληανής στο Βενεράτο Ηρακλείου»
στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007−2013 του ΕΣΠΑ:
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[ΟΠΣ−ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 304049, Κωδικός ΣΑ: Ε0148. Κωδικός
Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ01480175 του Π.Δ.Ε.].
Η Προϊσταμένη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ
Με την υπ' αριθ. 5326/30.10.2012 απόφαση της Αναπλη−
ρώτριας Προϊσταμένης της 5ης Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων που εκδόθηκε σύμφωνα με της διατάξεις
του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ΠΔ 99/1992, του άρθρου
1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν.3812/2009 και του άρθρου 1,
παρ. 9 του Ν. 4038/2012, όπως ισχύουν και μετά τον υπ'
αριθ. 5296/26.10.2012 (ΑΔΑ: Β43ΘΓ−9ΞΟ) πίνακα μορίων
των υποψηφίων, εγκρίνεται η πρόσληψη, του κατωτέρω
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
για τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Ε.Π.
«Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου − Ιονίων Νήσων 2007 −
2013» έργου με ΚΑΕ 2011ΣΕ01480021: «Αποκατάσταση
και Ανάδειξη ναών Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και Αγίας
Άννας στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας» με δυνατότη−
τα παράτασης μέχρι το πέρας του έργου. [Απόφαση
χρηματοδότησης: ΣΑΕ 0148, 40933/ΔΕ−4943/25.9.2012
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (ΑΔΑ: Β4Θ3Φ−52Χ)].
1) Κοντάκος Μιχαήλ του Ιωάννη, ΥΕ Ειδικευμένος Ερ−
γάτης για οικοδομικές − στερεωτικές εργασίες.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 9963122125/30.10.2012).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΔΑΝΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Με την υπ’ αριθ. 3394/31−10−2012 πράξη της Προϊστα−
μένης της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και
54 του Π.Δ. 410/1988, του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012,
λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του ΤΣΑΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος είχε προσληφθεί στην ειδικότητα
του ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, για τις ανάγκες του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΝΟ−
ΡΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» (Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ 2007−2013), ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του
προαναφερόμενου εργαζομένου στις 01/11/2012 με την
οποία δήλωσε ότι παραιτείται οικειοθελώς.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1512121118/01−11−2012).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗ
Με την υπ’ αριθ. 7415/30−10−2012 απόφαση της Αναπλη−
ρώτριας Προϊσταμένης της 4ης Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, σε συνδυασμό
με τα άρθρα 9 και 10 του Π.Δ. 99/1992, το άρθρο 1 παρ.
2 εδάφιο η΄ του Ν. 3812/2009, το αρ. 42 παρ. 4 του
Ν.3905/2010, και το άρθρο 1 παράγραφος 9 του νόμου
4038/2012 παρατείνεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου των Αναστάσιου Γεωργά του
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Σταύρου, Χρυσοβαλάντη Καραγιάννη του Μιχαήλ, Γεώρ−
γιου Κυπριώτη του Ελευθέριου, Γεώργιου Κυπριώτη του
Ελευθερίου, Κωνσταντίνου Κυπριώτη του Θεόδωρου και
Ιωάννη Τσαβαρή του Ελευθερίου με την ειδικότητα των
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών για ένα έτος, από 04−11−2012
έως 3−11−2013 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
ως την ολοκλήρωση του έργου «Συντήρηση και αποκα−
τάσταση της Σταυροπηγιακής Μονής του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ Ρουκουνιώτη στη Σύμη».
Οι δαπάνες του ανωτέρω έργου από τον κωδικό αριθ−
μό 2010ΣΕ01480122 της ΣΑΕ 0148 του ΠΔΕ, εγκρίθηκαν
με την με ΑΔΑ:4ΙΦΤΓ−79 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης
εργασιών του έργου απολογιστικά και με αυτεπιστασία,.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου είναι οι εξής:
Αναστάσιου Γεωργά του Σταύρου 8692104871/31−10−2012
Χρυσοβαλάντη Καραγιάννη του Μιχαήλ 6106692691/
31−10−2012.
Γεωργίου Κυπριώτη του Ελευθερίου 1196084512/
31−10−2012
Κωνσταντίνου Κυπριώτη του Θεοδώρου 4581123328/
31−10−2012
Ιωάννη Τσαβαρή του Ελευθερίου 8558098110/31−10−2012).

Με την υπ' αριθ. 4998/19.10.2012 απόφαση της Ανα−
πληρώτριας Προϊσταμένης της 7ης Εφορείας Βυζαντι−
νών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάζεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρ. 1 παρ. 9
ν. 4038/2012, καθώς και την υπ' αριθ. 4507/20.09.2012
απόφαση παράτασης προσωπικού, παρατείνεται εκ νέου
η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση της Βα−
σιλικής του Αγίου Αχίλλειου στον Αρχαιολογικό χώρο
του «Φρουρίου» Δήμου Λάρισας και Διαμόρφωση του
Περιβάλλοντος Χώρου της Βασιλικής», για 8 μήνες από
20/10/2012 εως και 19/06/2013.
1) Κλεισιάρη Στεργιανή του Αναστασίου, ειδικότητας
ΔΕ Σχεδιαστών.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1151041027/03−10−2011).
Η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού
θα γίνει από τις πιστώσεις του ανωτέρω έργου με κω−
δικό ΚΑΕ 2010ΣE01480169 της ΣΑΕ 014/8 του Προγράμ−
ματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΝΝΑ − ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ

Η Aναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ
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