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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)
Με την αριθμ. 2/36544/0004/2.6.2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007,
ανακαλείται η αριθμ. 2/92449/0004/17.12.2009 (ΦΕΚ 1029/
τ.Γ΄/18.12.2009) όμοια απόφαση κατά το μέρος που ανα−
φέρεται στο διορισμό του Αθανάσιου Παρδάλη του Γε−
ωργίου, σε κενή οργανική θέση δοκίμου υπαλλήλου με
εισαγωγικό βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομιών με
γνωστικό αντικείμενο Λογιστική στο Γ.Λ. Κράτους, επει−
δή παρήλθε άπρακτη η παράταση της προθεσμίας που
του δόθηκε με το αριθμ. 2/2870/0004/20.1.2010 έγγραφό
μας για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(2)
Με την Φ.471.11/ΑΔ563949/Σ.1574/1.06.2010/ΓΕΑ/Β5/4
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Αμυ−
νας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του
Ν. 3528/2007, ανακαλείται η πρόσληψη της Δοκίμου
Υπαλλήλου με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΔΗ−
ΜΗΤΡΑΣ του Βασιλείου, σε κενή οργανική θέση του
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Κατηγορίας TE

(Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Κλάδου ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ−
ΝΟΙΑΣ, Ειδικότητας ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, λόγω μη αποδοχής
του διορισμού της.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

F

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(3)
Με την αριθμ. 61973/Γ6/31−05−2010, απόφαση της Υφυ−
πουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4,
παρ.2 του Ν. 3687/2008 (Φ.Ε.Κ. 159/01−08−2008/τ.Α΄), και
τη με αριθμ. 1/13−04−2010 πράξη του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., γίνεται
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία κατά
τη διάρκεια του έτους της Κασιωτάκη − Νικολουδάκη
Μαρίας του Κυριάκου, κλάδου Π.Ε.30 Κοινωνικών Λει−
τουργών, βαθμού Α΄, Μ.Κ. 01, η οποία έχει οργανική
θέση και υπηρετεί στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Δι−
άγνωσης και Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Χανίων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για σοβαρούς
λόγους υγείας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Με την αρ. 56372/Η/01−06−2010 πράξη του Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥ−
ΜΑΤΩΝ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση
της υπαλληλικής σχέσης της ΚΟΥΜΑΝΤΖΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΥΕ1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
του ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 6, από
17/05/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης
παραίτησής της.
Με την αρ. 62708/Η/02−06−2010 πράξη του Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ−
ΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλ−
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ληλικής σχέσης της ΚΟΦΟΝΙΚΟΛΑ − ΤΖΗΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙ−
ΑΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙ−
ΚΟΥ του 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, με βαθμό Α΄ και
Μ.Κ. 2, από 30/05/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύ−
τερης αίτησης παραίτησής της.
Με την αρ. 62713/Η/02−06−2010 πράξη του Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥ−
ΜΑΤΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της
υπαλληλικής σχέσης της ΛΑΒΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΝΙ−
ΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 2ου
ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1, από
31/05/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη−
σης παραίτησής της.
Με την αρ. 62705/Η/02−06−2010 πράξη του Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ−
ΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148
του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής
σχέσης της ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2, από 31/05/2010, ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(4)
Με την ΔΥ1α/Γ.Π.63868/Σχετ.53088/1−6−2010 διαπιστω−
τική πράξη της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9−2−2007)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Αναστάσιου Γλύ−
μπη του Ευαγγέλου, υπαλλήλου του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βαθμό Διευθυντή και
48% χρονοεπίδομα, του κλάδου Π.Ε. Ιατρών Δημόσιας
Υγείας Ε.Σ.Υ., που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος
Στοματικής Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του
Υπουργείου, από 1−6−2010, επομένη της ημερομηνίας
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του από
την Υπηρεσία, την 31−5−2010.
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προσωπικού
Δ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ
F

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(5)
Με την αριθμ. 277740/31−5−2010 πράξη της Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθη−
κε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148
του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της
υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ1

Κλητήρων με βαθμό Β΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 5ο,
Κυριακάκη Ρίτας του Γεωργίου από 28−5−2010, καθόσον
κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση,
με την οποία εμμένει στην παραίτησή της.
Με την αριθ. 276955/31.5.2010 πράξη του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148 και 156
του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτη−
ση της υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθ−
μό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 6o Αγγελικής Κόνδη του
Δημητρίου, από 17.5.2010, καθόσον κατά την ημερομηνία
αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει
στην παραίτησή της από την υπηρεσία.
Στην ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρια−
κονταετή και πλέον ευδόκιμη παραμονή της εκφράζει
την ευαρέσκειά της.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(6)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αρ. 269/2010 απόφαση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικού Γυμνα−
στηρίου Ζωγράφου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται
αυτοδίκαια από 31−5−2010 (ημερ/νια υποβολής της δεύ−
τερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της
υπαλλήλου του Δημοτικού Γυμναστηρίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑΣ του Αθανασίου κλάδου ΔΕ7 Νοσηλεύτριας με
βαθμό Α΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.
(Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Αττικής: 21779/12483/2.6.2010).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
Με την υπ’ αρ. 089255/10−05−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια
από 01−04−2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης
αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλ−
λήλου του Δήμου ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΟΛΓΑΣ του Παύλου,
κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Α΄, προκειμένου να
συνταξιοδοτηθεί.
(Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Αττικής: 20226/11692/3.6.2010).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με την αριθμ. 33954/1833/1−6−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως της Περιφέρειας Ηπείρου, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και
156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007) «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατά−
ξεις», διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης,
λόγω παραίτησης της υπαλλήλου Μαργαρίτας Ζορμπά
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− Πιπιλίδου του Θεοφίλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
− Οικονομικού, με Α΄ βαθμό την 31−5−2010, ημερομηνία
κατά την οποία με δεύτερη αίτησης παραίτησης εμμένει
στην αρχική αίτηση της (7−5−2010).
Με την αριθμ. 33951/1832/1−6−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 147,
148 και 156 του υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007), δι−
απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης της υπαλλήλου Ερμιόνης Κριτσιμά − Κιουτσούκη
του Λάμπρου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
με Α΄ βαθμό από 31−5−2010 ημερομηνία υποβολής της
δεύτερης αίτησης παραίτησής της.
Με την αριθμ. 33665/1819/1−6−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως της Περιφέρειας Ηπείρου διαπιστώ−
νεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου
μας Γεωργίου Σανιδά του Ευάγγελου με Α΄ βαθμό η
οποία προήλθε αυτοδίκαια την 31η−5−2010 ημερομηνία
κατά την οποία με δεύτερη αίτηση εμμένει στην αρχι−
κή από 14−5−2010 αίτηση παραίτησής του σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−02−2007).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΑΡΕΤΗ ΖΗΝΑ − ΚΙΤΣΙΑΝΟΥ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την αριθμ. 574/2010 απόφαση του Δημάρχου Λαρι−
σαίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 187 και 230 του ν. 3584/2007, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 19 της από 12−12−2008 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Ε Ο.Τ.Α. και με τη σύμφωνη
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (πρακτικό 17/2010),
μετατάσσεται ο υπάλληλος του ανωτέρου Δήμου, Σφυ−
ρής Χρήστος του Βαΐου, από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικό
Προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου σε
συνιστώμενη με την πράξη αυτή προσωποπαγή θέση Ι.Δ.
αορίστου χρόνου του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών (ελαιοχρω−
ματιστών), η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά
οποιαδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτής από την υπηρε−
σία, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Το ύψος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών του
ανέρχεται στο ποσό των 2.030,00 € και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 30.6021.40001 του προϋπολογισμού έτους 2010 του
Δήμου Λαρισαίων.
(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Λαρισαίων: 6415/2010).
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Θεσσαλίας: 5820/71742/2010).
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
Με την αριθμ. 70/26−05−2010 απόφαση του Προέδρου
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του
άρθρου 152 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 134/Α΄/28−6−07), γί−
νεται αυτοδίκαια αποδεκτή η από 26−05−2010 δεύτερη
αίτηση παραίτησης, από την υπηρεσία των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καρδίτσας, της
υπαλλήλου Τσίρη Χατζηδημοπούλου Ιουλίας του Ηλία,
του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών (Προσωρινός), με βαθμό Α΄,
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Θεσσαλίας: 5248/81421/1.6.2010).
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Με την αριθμ. 65/25−05−2010 απόφαση του Προέ−
δρου των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του
δήμου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με διατά−
ξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 134/Α΄/28−
6−07), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η από 25−05−2010
δεύτερη αίτηση παραίτησης, από την υπηρεσία των
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
Καρδίτσας, της υπαλλήλου Σπύρου Κουρκάκη Ιφι−
γένειας του Βασιλείου, του κλάδου TE Νηπιαγωγών
(Προσωρινός), με βαθμό Α΄, επειδή συντρέχουν οι νό−
μιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας: 5247/81405/1.6.2010).
Με εντολή Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 36/463/1−6−2010 απόφαση του Προέ−
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Βρεφονηπιακών
και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας
(Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βέροιας), που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 152 παράγραφος 5 και 160
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 − ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007),
γίνονται αποδεκτές οι από 14−5−2010 και 31−5−2010
αιτήσεις παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης και λύ−
εται από 31−5−2010 η υπαλληλική σχέση της υπαλλή−
λου (Διευθύντριας) των Βρεφονηπιακών και Παιδικών
Σταθμών Δήμου Βέροιας ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
του Συμεών, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, με βαθμό Α΄.
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
4667/3−6−2010).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
Με την αριθμ. 1505/1−6−2010 απόφαση του Δημάρχου
Σερρών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 181 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από τη
σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ν.Π. «Παιδικοί
και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Θέρμης Θεσσα−
λονίκης» και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων,
μετατάσσεται με μεταφορά θέσης η υπάλληλος του
Ν.Π. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου
Θέρμης Θεσσαλονίκης», Αδαμούδη Ευαγγελία του
Παναγιώτη, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., στο Δήμο Σερρών επει−
δή στο πρόσωπο της συντρέχουν όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Σερρών υπάρχει εξα−
σφαλισμένη πίστωση για τη μισθοδοσία της.
(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Σερρών: 3.6.2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 4821/3−
6−2010).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης
Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ − ΤΑΣΙΚΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(7)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ − ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Με την αρ. 25247−23518/1−06−2010 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ
26/Α΄/9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
λόγω παραίτησης, της υπαλλήλου της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς − Νομαρχίας Αθηνών
ΜΟΥΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Μιχάλη, κατηγορίας
ΠΕ κλάδου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ειδικότητας ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με βαθμό Α΄, από 27/05/2010, ημερομηνία
δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει
στην παραίτησή της.
Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την 3398/1−6−2010 διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη
Ανατολικής Αττικής, διαπιστώνεται η λύση της υπαλλη−
λικής σχέσης λόγω αυτοδίκαιης αποδοχής της παραί−
τησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α.Α.Α.
Κωστάκη Ζωίτσας του Ιωάννου, του κλάδου ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων με βαθμό Α΄, από 31−5−2010, ημερομηνία
κατά την οποία η ανωτέρω υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση
παραίτησης και με την οποία εμμένει στην αρχική από
12−5−2010 όμοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007).
Με την 3462/01−06−2010 διαπιστωτική πράξη του Νο−
μάρχη Ανατολικής Αττικής, διαπιστώνεται η λύση της
υπαλληλικής σχέσης λόγω αυτοδίκαιης αποδοχής της
παραίτησης της υπαλλήλου του τμήματος Πολεοδο−
μίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Καπανδριτίου της
Δ/νσης Χωροταξίας και Πολεοδομίας Βορείου Τομέα
της Ν.Α.Α.Α. Ελένης Καζαντζή−Σκαπέρδα του Νέστο−
ρα από 31−5−2010, ημερομηνία κατά την οποία η ανω−
τέρω υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης και με
την οποία εμμένει στην αρχική από 14−5−2010 όμοια,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ−
λήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007).
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ –
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Με την αρ. 03/1585,1779/31−5−2010 απόφαση του Νο−
μάρχη Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 30/96 και τις διατάξεις των άρθρων 147, 148
παρ. 5 και 156 του ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη
λύση της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου

του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας Ιορδανίδου
Ευθυμίας του Αθανασίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων (ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού) με
Α΄ βαθμό και 5o Μ.Κ. στις 28−5−2010, ημερομηνία υπο−
βολής της 2ης αίτησης παραίτησής της.
Ο Νομάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ
F
NOMAΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Με την αριθμ. 4998/1−6−2010 διαπιστωτική πράξη του
Νομάρχη Μαγνησίας, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και
του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96, γίνεται αυτοδίκαια απο−
δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της υπαλλήλου
της Ν.Α. Μαγνησίας Παπακυρίτση Μυρτίλας του Γεωρ−
γίου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄ και λύεται η
υπαλληλική της σχέση από 26−5−2010, ημερομηνία που
υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση της με την οποία εμμένει
στην παραίτηση από την Υπηρεσία που υπέβαλε με την
από 26−4−2010 αίτησή της
Με την αριθμ. 5114/1−6−2010 διαπιστωτική πράξη του
Νομάρχη Μαγνησίας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και
του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96, γίνεται αυτοδίκαια απο−
δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της υπαλλήλου
της Ν.Α. Μαγνησίας Γεροκώστα Βασιλικής του Γεωρ−
γίου, κλάδου TE Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα
ΤΕΙ) με βαθμό Α΄ και λύεται η υπαλληλική της σχέση
από 28−5−2010, ημερομηνία που υποβλήθηκε η δεύτε−
ρη αίτηση της με την οποία εμμένει στην παραίτηση
από την Υπηρεσία που υπέβαλε με την από 30−4−2010
αίτησή της.
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Με την αριθμ. 4778/31−5−2010 απόφαση του Νομάρχη
Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 63, 148 και 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η
αυτοδίκαιη απόλυση από την Υπηρεσία, της υπαλλήλου
του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, Τσουρουνάκη − Κουρουκλί−
δου Χαρίκλειας του Βασιλείου, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 10,
την 31/5/ 2010, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης
παραίτησής της από την υπηρεσία.
Η Υπηρεσία εκφράζει προς την ανωτέρω την ευα−
ρέσκεια της, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέ−
φερε.
Ο Νομάρχης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
F

OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(8)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με την 1163/19−5−2010 πράξη του Πρύτανη του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1
Ν. 3549/07, διορίζεται ο Νικόλαος Νικητέας του |ωάν−
νη, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, σε θέση ΔΕΠ της
βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα
της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Γενική
Χειρουργική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ
προκ. 740/4−9−09/τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων: 9912/1−6−10).
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 2732
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογει−
ακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Περιβαλλοντική Αρχαιολογία στη Μεσόγειο:
Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη συνεδρίασή της στις
27/04/2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση
μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.
6 περ. Α΄ του Ν. 2083/92, όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23
Ν. 3549/07 του αρθ. 21 του Ν.3548/07, του αρθ. 14 παρ.
2 και 3 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92,
του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 3549/07, του αρθ. 1 και αρθ.
4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλ−
λοντική Αρχαιολογία στη Μεσόγειο: Διεπιστημονικές
Προσεγγίσεις».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα 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.
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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 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 μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 6 Μαΐου 2010
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ
Αριθμ. 2478
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαί−
ου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επί−
κουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιο−
λογία του ανθρώπου».
Η Σ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρία−
ση της 18/03/2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθ. 6 περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ.
23 Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του Ν. 3549/07, του αρθ. 14 παρ.
3 και 4 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92,
του αρθ. 25 παρ. 4 του ν. 3549/07, του αρθ. 1 και αρθ. 4
παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−
θηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Φυσιολογία του ανθρώπου».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα 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,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

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 μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 11 Μαΐου 2010
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ
F
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την αριθμ. 54148/31−5−2010 πράξη του Πρύτανη
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που
εκδόθηκε σύμφωνα με το ν. 2517/1997 και το άρθρο 25
του ν. 3549/2007, μονιμοποιείται ο Ιωάννης Σκιαδαρέσης
του Γεωργίου σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή
στον Τομέα Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας
στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής με
γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη» επειδή έχει τα
νόμιμα προσόντα.

Προσωπικό του Τομέα Κτηματολογίας − Φωτογραμ−
μετρίας − Χαρτογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με
Βαθμίδα Α.
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ − ΚΟΣΜΙΔΟΥ
Ö
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Με την αριθμ. 28575/2039/31.5.2010 του Προέδρου Δ.Σ. −
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που εκδόθηκε σύμφω−
να με το άρθρο 148 (παρ.1 και 5) του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/9−2−07/τ.Α΄) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της
υπαλληλικής σχέσης με τον ΟΕΚ του Κωστιδάκη Ευάγ−
γελου του Ιωάννη, τακτικού υπαλλήλου ΟΕΚ Κλάδου ΔΕ
Τεχνικού με βαθμό Α΄, 5ο Μ.Κ., από 12−5−2010 (ημερομηνία
υποβολής β΄ αίτησης εμμονής σε παραίτηση).
(Αριθμ. έγκρισης 10736/694/4−6−2010).
Η Πρόεδρος ΔΣ−ΟΕΚ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ
F
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στη αριθμ. Ρ14/47/21−04−2010 πράξη της Προϊσταμέ−
νης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού
της Διεύθυνσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.ΚΑ, που
δημοσιεύθηκε στο 401/17−05−2010 ΦΕΚ (τ.Γ΄) και αφορά
την αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης της μό−
νιμης γιατρού Δερματολόγου−Αφροδισιολόγου ΝΑΟΥΜ
ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του Αποστόλου της Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ, γίνεται η παρακάτω διόρθωση:
Από το λανθασμένο: «ΝΑΟΥΜ ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΛΙΑ»,
στο ορθό: «ΝΑΟΥΜ ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑ».
(Από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 828/28.05.2010 απόφαση του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148
του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ−
ση εργασίας του μονίμου υπαλλήλου ΤΕΡΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων με
βαθμό Α΄ και 2ο Μ.Κ. από 25.05.2010 (ημερομηνία υπο−
βολής δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου να
συνταξιοδοτηθεί.

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

Ο Διοικητής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Με την αριθμ. 56889/1−6−2010 πράξη του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του
Ν. 528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Αγο−
ρίτσας Πουρναρά του Θωμά από τη θέση του μόνιμου
μέλους του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προ−
σωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου II − Εργαστηριακό Διδακτικό

Με την αριθμ. 13746/2−6−10 απόφαση του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
35, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια
η υπαλληλική σχέση της Σκορδούλη Σταυρούλας του
Θεοδώρου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Αδελφών
Νοσοκόμων με Γ΄ βαθμό, από 27−5−10, λόγω διορισμού
της στο Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Με την αριθμ. 13747/2−6−10 απόφαση του Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35, 147, 148 και
156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ−
ση της Ναννά Γεωργίας του Μιχαήλ, δόκιμης υπαλλήλου
κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με Δ΄ βαθμό, από 31−5−10,
λόγω διορισμού της στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
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τηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Χειριστών−Εμφανιστών με Α΄
βαθμό και λύεται η υπαλληλική της σχέση από 3.5.2010
σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3528/2007, λόγω συ−
νταξιοδότησης.
Ο Διοικητής
ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ
Ö
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 13740/2−6−10 απόφαση του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147 και 148, παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Γ΄), γίνεται
αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση
της Σακκή Πηνελόπης του Πέτρου, μόνιμης υπαλλήλου
κλάδου ΠΕ18 Εκπαιδευτικών της ΕΠΑ.Σ, με τον Α΄ βαθμό,
από 31−5−10 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης
παραίτησης με την οποία εμμένει στην πρώτη αίτηση
παραίτησης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

Με την αριθμ. 2634/31−5−2010 απόφαση του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΥ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, (ΦΕΚ 26/τ.Α΄), δια−
πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
της μονίμου υπαλλήλου ΚΟΧΡΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του
Ιωάννη, κλάδου Νοσηλευτριών, ειδικότητας Αδελφών
Νοσοκόμων, κατηγορίας Δ.Ε. με βαθμό Α΄, και Μ.Κ. 40,
από 31−5−2010, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης
παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

Με την υπ’ αριθμ. 13197/29−5−10 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147 και 148, παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Γ΄), γίνεται
αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέ−
ση της Γιαννοπούλου Ιωάννας του Γεωργίου, μόνιμης
υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Αδ. Νοσ/μων, με τον Α΄ βαθμό,
από 25−5−10 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη−
σης παραίτησης με την οποία εμμένει στην πρώτη αί−
τηση παραίτησης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

Με την αριθμ. 2653/31−5−2010 απόφαση του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΥ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν 3528/2007, (ΦΕΚ 26/τ.Α΄),
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης της μονίμου υπαλλήλου ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑΣ του
Ευάγγελου, κλάδου Τεχνικών, ειδικότητας Σιδερωτριών,
κατηγορίας Υ.Ε με βαθμό Β΄, και Μ.Κ. 10, από 31.5.2010,
ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης,
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

Με την υπ’ αριθμ. 13739/2−6−10 απόφαση του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και
148, παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Γ΄), γίνεται απο−
δεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της
Κωνσταντίνου−Αγγελοπούλου Ζωγράφως του Κων/νου,
μόνιμης υπαλλήλου κλάδου TE Επισκεπτριών, με τον Α΄
βαθμό, από 31−5−10 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης
αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην πρώτη
αίτηση παραίτησης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

Με την αριθμ. 2674/1−6−2010 απόφαση του Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙ−
ΟΥ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, (ΦΕΚ 26/τ.Α΄), διαπιστώνε−
ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μο−
νίμου υπαλλήλου ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ηλία,
κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού, ειδικό−
τητας μεταφορέων ασθενών, κατηγορίας Υ.Ε., με βαθμό
Γ΄ και Μ.Κ. 7ο, από 29−5−2010, λόγω θανάτου.

Ο Διοικητής
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ.
Με την υπ’ αριθμ. 36/27.5.2010 διαπιστωτική πράξη του
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Κ.Α.Τ., που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007
άρθρα 35 παρ. 3 και 156, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη−
λική σχέση εργασίας της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΕΛΟΓΛΕΛΗ του
Λάμπρου, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Νοσηλευ−
τών/τριών με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 14, από την 25.5.2010,
ημερομηνία διορισμού της σε άλλη δημόσια θέση.
Ο Διοικητής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ
F
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 21η/3−5−2010 διαπιστωτική πράξη
του Διοικητή του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσ−
σαλονίκης αρμοδιότητας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της μονίμου
υπαλλήλου Κοτζιάμπαση Όλγας του Ελευθερίου κα−

Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΚΩΓΚΟΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Με την 828/31.05.2010 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου Φαρμάκη
Βικτωρίας του Παναγιώτη, του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσο−
κόμων, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2ο του Κέντρου Υγείας Θέρμου,
αρμοδιότητας του Νοσοκομείου μας, την 28.05.2010, ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.
Με την 830/31.05.2010 διαπιστωτική πράξη του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του
Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της
υπαλλήλου Αποστολοπούλου Ανδριανής του Αθανασί−
ου, του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθμό Α΄
και Μ.Κ. 3ο του Κέντρου Υγείας Θέρμου, αρμοδιότητας
του Νοσοκομείου μας, την 31.05.2010, ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.
Ο Διοικητής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
−
30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*03005031406100008*

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

