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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

  Με την υπ’ αριθμ. 6480/1/303στ/10.7.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 παρ.6 του ν. 3387/2005, προ−
σλαμβάνεται η Στέλλα ΝΙΑΒΗ του Νεκταρίου, σε κενή 
οργανική θέση, Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Δ/κού−Λογ/κού 
με βαθμό Δ’ και Μ.Κ. δέκατο όγδοο (18°), καθόσον εμπί−
πτει στις ισχύουσες διατάξεις και έχει τα απαιτούμενα 
από το Νόμο προσόντα,

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: 7209/14.7.2008).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(2) 
 Με την υπ’ αριθμ. 1076115/2253/0002Δ΄/14.7.2008 από−

φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που 
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 
70, 73 και 74 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 
26/Α΄/9.2.2007), μετατάσσεται η υπάλληλος ΠΑΠΑΔΟΚΑ−
ΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη από την κατηγορία ΔΕ του 
κλάδου Εφοριακών σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση 
της κατηγορίας ΤΕ του ίδιου κλάδου.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών: 
10701/15.7.2008).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

    Με την υπ’ αριθμ.. T.1475/3739/20.3.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του
ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του Δελημάτση Αργυρίου του Κων/νου, 
υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και ΜΚ1, του προσωρινού κλά−
δου ΤΕ Τελωνειακών, του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών από 14.7.2008, επειδή κατά τη χρονολογία 
αυτή έχει συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματι−
κή δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί το 60° έτος της 
ηλικίας του.

  Με εντολή Υφυπουργού 

Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ

    Ö

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(3) 

 Με Π. διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 11.7.2008, 
με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:

Ανακαλούνται μερικώς: 
α. Το από 4.6.1997 Π. διάταγμα, με θέμα «Ονομασία 

Σημαιοφόρων Μαχίμων και Μηχανικών του Πολεμικού 
Ναυτικού αποφοίτων 4ης τάξεως Σχολής Ναυτικών Δο−
κίμων, έτους 1997», που δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο 
υπ’ αριθμ. 139/ 10.7.1997(τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι αφορά 
στην ονομασία του σε μόνιμο Σημαιοφόρο και την κατά−
ταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό, του Ναυτικού Δόκιμου 
Μαχίμου, Παντελάκη Ιωάννη του Ιωάννη (ΑΜ−2524).

β. Το από 20.6.2000 Π. διάταγμα, με θέμα «Κύρωση πινά−
κων τακτικών κρίσεων έτους 2000−2001 και οφειλόμενων 
τακτικών κρίσεων παρελθόντων ετών Πλωταρχών και 
κατωτέρων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που 
δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο υπ’ αριθμ. 183/27.6.2000 
(τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι αφορά στην κύρωση του 
πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2000−01 «Προακτέου κατ’ 
αρχαιότητα», του Σημαιοφόρου Μαχίμου, Παντελάκη 
Ιωάννη του Ιωάννη (ΑΜ−2524).

γ. Το από 22.6.2000 Π. διάταγμα, με θέμα «Προαγωγή 
μονίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που 
δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο υπ’ αριθμ. 189/3.7.2000 
(τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι αφορά στην προαγωγή στο 
βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, του Σημαιοφόρου Μαχί−
μου, Παντελάκη Ιωάννη του Ιωάννη (ΑΜ−2524).
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δ. Το από 27.4.2006 Π. διάταγμα, με θέμα «Κύρωση 
πινάκων τακτικών κρίσεων έτους 2006−2007, Αξιωμα−
τικών του Πολεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύθηκε πε−
ριληπτικά στο υπ’ αριθμ. 128/ 11.5.2006 (τ.Γ΄) ΦΕΚ, και 
μόνον σε ότι αφορά στην κύρωση του πίνακα τακτικής 
κρίσης έτους 2006−07 «Προακτέου κατ’ εκλογή», του 
Ανθυποπλοιάρχου Μαχίμου, Παντελάκη Ιωάννη του Ιω−
άννη (ΑΜ−2524).

ε. Το από 4.7.2006 Π. διάταγμα, με θέμα «Προαγωγή 
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύ−
θηκε περιληπτικά στο υπ’ αριθμ. 195/25.7.2006 (τ.Γ΄) ΦΕΚ, 
και μόνον σε ότι αφορά στην προαγωγή στο βαθμό του 
Υποπλοιάρχου, του Ανθυποπλοιάρχου Μαχίμου, Παντε−
λάκη Ιωάννη του Ιωάννη (ΑΜ−2524).

στ. Το από 22.6.2000 Π. διάταγμα, με θέμα «Ονομασία 
Σημαιοφόρων Μαχίμων και Μηχανικών του Πολεμικού 
Ναυτικού, αποφοίτων 4ης τάξεως Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων, έτους 2000», που δημοσιεύθηκε περιληπτικά 
στο υπ’ αριθμ. 183/27.6.2000 (τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι 
αφορά στην ονομασία του σε μόνιμο Σημαιοφόρο και 
την κατάταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό, του Ναυτικού 
Δόκιμου Μαχίμου, Πέτρου Θεόδωρου του Παναγιώτη 
(ΑΜ−2775).

ζ. Το από 7.5.2003 Π. διάταγμα, με θέμα «Κύρωση πι−
νάκων τακτικών κρίσεων έτους 2003−04, μονίμων Αξι−
ωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύθηκε 
περιληπτικά στο υπ’ αριθμ. 113/22.5.2003 (τ.Γ΄) ΦΕΚ, και 
μόνον σε ότι αφορά στην κύρωση του πίνακα τακτικής 
κρίσης έτους 2003−04 «Προακτέου κατ’ αρχαιότητα», 
του Σημαιοφόρου Μαχίμου, Πέτρου Θεόδωρου του Πα−
ναγιώτη (ΑΜ−2775).

η. Το από 10.6.2003 Π. διάταγμα, με θέμα «Προαγωγή 
μονίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που 
δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο υπ’ αριθμ. 135/17.6.2003 
(τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι αφορά στην προαγωγή στο 
βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, του Σημαιοφόρου Μαχί−
μου, Πέτρου Θεόδωρου του Παναγιώτη (ΑΜ−2775).

θ. Το από 28.6.1999 Π. διάταγμα, με θέμα «Ονομασία 
Σημαιοφόρων Μαχίμων και Μηχανικών του Πολεμικού 
Ναυτικού, αποφοίτων 4ης τάξεως Σχολής Ναυτικών Δο−
κίμων, έτους 1999», που δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο 
υπ’ αριθμ. 138/7.7.1999 (τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι αφορά 
στην ονομασία τους σε μόνιμους Σημαιοφόρους και την 
κατάταξή τους στο Πολεμικό Ναυτικό, των παρακάτω 
Ναυτικών Δοκίμων Μαχίμων:

(1) Στεφανουδάκη Εμμανουήλ του Ελευθέριου (ΑΜ−
2718)

(2) Κούνουπα Ανάργυρου του Παντελή (ΑΜ−2712)
(3) Αγιαννίτη Νικόλαου του Ηλία (ΑΜ−2713)
ι. Το από 11.4.2002 Π. διάταγμα, με θέμα «Κύρωση πινά−

κων τακτικών κρίσεων έτους 2002−03, Αξιωματικών του 
Πολεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύθηκε περιληπτικά 
στο υπ’ αριθμ. 97/17.4.2002 (τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι 
αφορά στην κύρωση του πίνακα τακτικής κρίσης έτους 
2002−03 «Προακτέων κατ’ αρχαιότητα», των παρακάτω 
Σημαιοφόρων Μαχίμων: 

(1) Στεφανουδάκη Εμμανουήλ του Ελευθέριου (ΑΜ−
2718)

(2) Κούνουπα Ανάργυρου του Παντελή (ΑΜ−2712)
(3) Αγιαννίτη Νικόλαου του Ηλία (ΑΜ−2713)
ια. Το από 21.6.2002 Π. διάταγμα, με θέμα «Προαγωγή 

μονίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που 
δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο υπ’ αριθμ. 152/3.7.2002 

(τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι αφορά στην προαγωγή στο 
βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, των παρακάτω Σημαιο−
φόρων Μαχίμων: 

(1) Στεφανουδάκη Εμμανουήλ του Ελευθέριου (ΑΜ−
2718)

(2) Κούνουπα Ανάργυρου του Παντελή (ΑΜ−2712)
(3) Αγιαννίτη Νικόλαου του Ηλία (ΑΜ−2713)
ιβ. Το από 19.6.1998 Π. διάταγμα, με θέμα «Ονομασία 

Σημαιοφόρων Μαχίμων και Μηχανικών του Πολεμικού 
Ναυτικού, αποφοίτων 4ης τάξεως Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων, έτους 1998», που δημοσιεύθηκε περιληπτικά 
στο υπ’ αριθμ. 115/24.6.1998 (τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι 
αφορά στην ονομασία του σε μόνιμο Σημαιοφόρο και 
την κατάταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό, του Ναυτικού 
Δόκιμου Μηχανικού, Κοζαδίνου Στέφανου του Ελευθέ−
ριου (ΑΜ−Μ−1040).

ιγ. Το από 5.4.2001 Π. διάταγμα, με θέμα «Κύρωση πινά−
κων τακτικών κρίσεων έτους 2001−2002 και οφειλόμενων 
τακτικών κρίσεων παρελθόντων ετών Πλωταρχών και 
κατωτέρων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που 
δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο υπ’ αριθμ. 115/18.4.2001 
(τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι αφορά στην κύρωση του 
πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2001−02 «Προακτέου κατ’ 
αρχαιότητα», του Σημαιοφόρου Μηχανικού, Κοζαδίνου 
Στέφανου του Ελευθέριου (ΑΜ−Μ−1040).

ιδ. Το από 14.6.2001 Π. διάταγμα, με θέμα «Προαγωγή 
μονίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που δη−
μοσιεύθηκε περιληπτικά στο υπ’ αριθμ. 165/21.6.2001 (τ.Γ΄) 
ΦΕΚ, και μόνον σε ότι αφορά στην προαγωγή στο βαθμό 
του Ανθυποπλοιάρχου, του Σημαιοφόρου Μηχανικού, 
Κοζαδίνου Στέφανου του Ελευθέριου (ΑΜ−Μ−1040).

ιε. Το από 5.7.2001 Π. διάταγμα, με θέμα «Ονομασία 
Σημαιοφόρων Μαχίμων και Μηχανικών του Πολεμικού 
Ναυτικού, αποφοίτων 4ης τάξεως Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων, έτους 2001», που δημοσιεύθηκε περιληπτικά 
στο υπ’ αριθμ. 184/11.7.2001 (τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι 
αφορά στην ονομασία του σε μόνιμο Σημαιοφόρο και 
την κατάταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό, του Ναυτικού 
Δόκιμου Μηχανικού, Γεωργή Γεώργιου του Θεόδωρου 
(ΑΜ−Μ−1127).

ιστ. Το από 21.10.2004 Π. διάταγμα, με θέμα «Κύρω−
ση πινάκων οφειλόμενων τακτικών κρίσεων για τα έτη 
2002−03, 2004−05 και προαγωγή Αξιωματικών του Πο−
λεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο 
υπ’ αριθμ. 290/21.10.2004 (τ.Γ΄) ΦΕΚ, και μόνον σε ότι 
αφορά στην κύρωση του πίνακα οφειλόμενης τακτικής 
κρίσης έτους 2004−05 «Προακτέου κατ’ αρχαιότητα» 
και στην προαγωγή στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, 
του Σημαιοφόρου Μηχανικού, Γεωργή Γεώργιου του 
Θεόδωρου (ΑΜ−Μ−1127).

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 
του ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες, που συντάχθηκαν 
από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, 
με το υπ’ αριθμ. 30 από 19.5.2008, πρακτικό του:

α. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης τακτικής 
κρίσης έτους 1999−00, «Προακτέου κατ’ αρχαιότητα» 
Σημαιοφόρου Μαχίμου, Παντελάκη Ιωάννη του Ιωάννη 
(ΑΜ−2524).

β. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης τακτικής 
κρίσης έτους 2004−05, «Προακτέου κατ’ εκλογή» Ανθυ−
ποπλοιάρχου Μαχίμου, Παντελάκη Ιωάννη του Ιωάννη 
(ΑΜ−2524).
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γ. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης τακτικής 
κρίσης έτους 2002−03, «Προακτέου κατ’ αρχαιότητα» 
Σημαιοφόρου Μαχίμου, Πέτρου Θεόδωρου του Πανα−
γιώτη (ΑΜ−2775).

δ. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης τακτικής 
κρίσης έτους 2008−09, «Προακτέου κατ’ εκλογή» Ανθυπο−
πλοιάρχου Μαχίμου, Πέτρου Θεόδωρου του Παναγιώτη 
(ΑΜ−2775).

ε. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης τακτικής 
κρίσης έτους 2001−02, «Προακτέων κατ’ αρχαιότητα» 
των παρακάτω Σημαιοφόρων Μαχίμων:

(1) Στεφανουδάκη Εμμανουήλ του Ελευθέριου (ΑΜ−
2718)

(2) Κούνουπα Ανάργυρου του Παντελή (ΑΜ−2712)
(3) Αγιαννίτη Νικόλαου του Ηλία (ΑΜ−2713)
στ. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης τακτικής 

κρίσης έτους 2007−08, «Προακτέων κατ’ εκλογή» των 
παρακάτω Ανθυποπλοιάρχων Μαχίμων:

(1) Στεφανουδάκη Εμμανουήλ του Ελευθέριου (ΑΜ−
2718)

(2) Κούνουπα Ανάργυρου του Παντελή (ΑΜ−2712)
(3) Αγιαννίτη Νικόλαου του Ηλία (ΑΜ−2713)
ζ. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης τακτικής 

κρίσης έτους 2000−01, «Προακτέου κατ’ αρχαιότητα» 
Σημαιοφόρου Μηχανικού, Κοζαδίνου Στέφανου του 
Ελευθέριου (ΑΜ−Μ−1040).

η. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης τακτικής 
κρίσης έτους 2006−07, «Προακτέου κατ’ εκλογή» Αν−
θυποπλοιάρχου Μηχανικού, Κοζαδίνου Στέφανου του 
Ελευθέριου (ΑΜ−Μ−1040).

θ. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης τακτικής 
κρίσης έτους 2003−04, «Προακτέου κατ’ αρχαιότητα» 
Σημαιοφόρου Μηχανικού, Γεωργή Γεώργιου του Θεό−
δωρου (ΑΜ−Μ−1127).

Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1400/1973, την υπ’ αριθμ. 
323/2004 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ/Γραφείο Νομικού Συμ−
βούλου ΥΕΘΑ και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας με υποχρέωση παραμονής στο Πολεμι−
κό Ναυτικό, σύμφωνα με το άρθρο 64 (παράγραφος 1) 
του ν.δ. 1400/1973, οι παρακάτω Ναυτικοί Δόκιμοι:

α. Μάχιμοι:
(1) Παντελάκης Ιωάννης του Ιωάννη (ΑΜ−2524), που 

γεννήθηκε το έτος 1974, στα Χανιά του Νομού Χανίων, 
αναδρομικά από 21.6.1996, σύμφωνα με τον από 16.1.2008 
τροποποιημένο, κυρωμένο πίνακα τάξεως 1995−1996, της 
κατάταξής του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων λογιζο−
μένης από 7.9.1992.

(2) Πέτρου Θεόδωρος του Παναγιώτη (ΑΜ−2775), που 
γεννήθηκε το έτος 1977, στην Αθήνα του Νομού Αττικής, 
αναδρομικά από 22.6.1999, σύμφωνα με τον από 22.1.2008 
τροποποιημένο, κυρωμένο πίνακα τάξεως 1998−1999, της 
κατάταξής του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων λογιζο−
μένης από 4.9.1995. 

(3) Στεφανουδάκης Εμμανουήλ του Ελευθέριου (ΑΜ−
2718), που γεννήθηκε το έτος 1974, στις Μοίρες του 
Νομού Ηρακλείου, αναδρομικά από 11.6.1998, σύμφωνα 
με τον από 7.3.2008 τροποποιημένο, κυρωμένο πίνακα 
τάξεως 1997−1998, της κατάταξής του στη Σχολή Ναυ−
τικών Δοκίμων λογιζομένης από 5.9.1994.

(4) Κούνουπας Ανάργυρος του Παντελή (ΑΜ−2712), που 
γεννήθηκε το έτος 1973, στον Πειραιά του Νομού Ατ−
τικής, αναδρομικά από 11.6.1998, σύμφωνα με τον από 

7.3.2008 τροποποιημένο, κυρωμένο πίνακα τάξεως 1997−
1998, της κατάταξής του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
λογιζομένης από 5.9.1994.

(5) Αγιαννίτης Νικόλαος του Ηλία (ΑΜ−2713), που γεν−
νήθηκε το έτος 1975, στην Κατερίνη του Νομού Πιερίας, 
αναδρομικά από 11.6.1998, σύμφωνα με τον από 17.4.2008 
τροποποιημένο, κυρωμένο πίνακα τάξεως 1997−1998, της 
κατάταξής του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων λογιζο−
μένης από 5.9.1994.

β. Μηχανικοί:
(1) Κοζαδίνος Στέφανος του Ελευθέριου (ΑΜ−Μ−1040), 

που γεννήθηκε το έτος 1975, στην Αθήνα του Νομού 
Αττικής, αναδρομικά από 20.6.1997, σύμφωνα με τον 
από 30.1.2008 τροποποιημένο, κυρωμένο πίνακα τάξε−
ως 1996−1997, της κατάταξής του στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων λογιζομένης από 6.9.1993.

(2) Γεωργής Γεώργιος του Θεόδωρου (ΑΜ−Μ−1127), που 
γεννήθηκε το έτος 1978, στο Βόλο του Νομού Μαγνη−
σίας, αναδρομικά από 6.6.2000, σύμφωνα με τον από 
17.4.2008 τροποποιημένο, κυρωμένο πίνακα τάξεως 1999−
2000, της κατάταξής του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
λογιζομένης από 11.9.1996.

Προάγονται:
α. Στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 16 (παράγραφος 13) και 20 (παρά−
γραφος 4α) του ν.2439/1996, οι παρακάτω Σημαιοφόροι 
οι οποίοι κρίθηκαν ως «Προακτέοι κατ’ αρχαιότητα» από 
το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, σε 
οφειλόμενη τακτική κρίση για τα έτη που αναγράφο−
νται έναντι ενός εκάστου, με το υπ’ αριθμ. 30/19.5.2008, 
πρακτικό του: 

(1) Μάχιμοι:
(α) Παντελάκης Ιωάννης του Ιωάννη (ΑΜ−2524), για το έτος 

1999−00, της προαγωγής του λογιζομένης από 30.6.1999.
(β) Πέτρου Θεόδωρος του Παναγιώτη (ΑΜ−2775), για 

το έτος 2002−03, της προαγωγής του λογιζομένης από 
22.6.2002 και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωμα−
τικών, μετά τον Ανθυποπλοίαρχο, Μάχιμο, Κουκιάσα 
Αθανάσιο του Σταμέλου (ΑΜ−2707).

(γ) Στεφανουδάκης Εμμανουήλ του Ελευθέριου (ΑΜ−
2718), για το έτος 2001−02, της προαγωγής του λογιζο−
μένης από 11.6.2001.

(δ) Κούνουπας Ανάργυρος του Παντελή (ΑΜ−2712), για 
το έτος 2001−02, της προαγωγής του λογιζομένης από 
11.6.2001.

(ε) Αγιαννίτης Νικόλαος του Ηλία (ΑΜ−2713), για το 
έτος 2001−02, της προαγωγής του λογιζομένης από 
11.6.2001.

(2) Μηχανικοί:
(α) Κοζαδίνος Στέφανος του Ελευθέριου (ΑΜ−Μ−1040), 

για το έτος 2000−01, της προαγωγής του λογιζομένης 
από 22.6.2000.

(β) Γεωργής Γεώργιος του Θεόδωρου (ΑΜ−Μ−1127), για 
το έτος 2003−04, της προαγωγής του λογιζομένης από 
6.6.2003 και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματι−
κών, μετά τον Ανθυποπλοίαρχο, Μηχανικό, Χριστόπουλο 
Δημήτριο του Πάτροκλου (ΑΜ−Μ−1099).

β. Στο βαθμό του Υποπλοιάρχου, ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 16 (παράγραφος 12) και 20 (παράγρα−
φος 4γ) του ν.2439/1996, οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι, 
οι οποίοι κρίθηκαν ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή» από 
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το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, σε 
οφειλόμενη τακτική κρίση για τα έτη που αναγράφο−
νται έναντι ενός εκάστου, με το υπ’ αριθμ. 30/19.5.2008, 
πρακτικό του:

(1) Μάχιμοι:
(α) Παντελάκης Ιωάννης του Ιωάννη (ΑΜ−2524), για 

το έτος 2004−05, της προαγωγής του λογιζομένης από 
27.5.2004.

(β) Στεφανουδάκης Εμμανουήλ του Ελευθέριου (ΑΜ−
2718), για το έτος 2007−08, της προαγωγής του λογιζο−
μένης από 11.6.2007 και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα 
Αξιωματικών, μετά τον Υποπλοίαρχο, Μάχιμο, Μπουρα−
ντά Ευθύμιο του Ευάγγελου (ΑΜ−2589). 

(γ) Κούνουπα Ανάργυρο του Παντελή (ΑΜ−2712), για 
το έτος 2007−08, της προαγωγής του λογιζομένης από 
11.6.2007 και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματι−
κών, μετά τον Υποπλοίαρχο, Μάχιμο, Ψαλίδα Κωνστα−
ντίνο του Ευστάθιου (ΑΜ−2561).

(δ) Αγιαννίτη Νικόλαο του Ηλία (ΑΜ−2713), για το έτος 
2007−08, της προαγωγής του λογιζομένης από 11.6.2007 
και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών, μετά 
τον Υποπλοίαρχο, Μάχιμο, Καλαμπαλίκη Κωνσταντίνο 
του Βασίλειου (ΑΜ−2556). 

(2) Μηχανικό Κοζαδίνο Στέφανο του Ελευθέριου (ΑΜ−
Μ−1040), για το έτος 2006−07, της προαγωγής του λο−
γιζομένης από 12.5.2006 και θέτουμε στην ενιαία επε−
τηρίδα Αξιωματικών, μετά τον Υποπλοίαρχο, Μηχανικό, 
Μίχα Νικόλαο του Δημήτριου (ΑΜ−Μ−1014).

Στο από 5.11.2007 Π. διάταγμα με θέμα «Μερική ανάκλη−
ση Π. διαταγμάτων και σταδιοδρομική αποκατάσταση 
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύθη−
κε περιληπτικά στο υπ’ αριθμ. 954/20.11.2007 ΦΕΚ, τεύχος 
Γ, διορθώνονται οι παράγραφοι 3β και 4δ σε ορθές:

«3β. Υγειονομικού/Ιατρός, Καρυπίδης Κυριάκος του 
Γεωργίου (ΑΜ−ΥΙ−440) που γεννήθηκε το έτος 1976, στην 
Θεσσαλονίκη του Νομού Θεσσαλονίκης, αναδρομικά 
από 20.5.2003, σύμφωνα με τον από 3.5.2007 τροποποι−
ημένο, κυρωμένο πίνακα τάξεως 2001−2002, της κατάτα−
ξής του στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων 
λογιζομένης από 24.9.1996», 

«4δ. Στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, ο Σημαιοφόρος, 
Υγειονομικού/Ιατρός, Καρυπίδης Κυριάκος του Γεώργιου 
(ΑΜ−ΥΙ−440), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος κατ’ αρ−
χαιότητα» από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού 
Ναυτικού, με το υπ’ αριθμ. 52 από 4.10.2007 πρακτικό 
του, της προαγωγής της λογιζομένης από 20.5.2004 
και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών μετά 
τον Ανθυποπλοίαρχο Υγειονομικού/Ιατρό, Τσαρτσάλη 
Αθανάσιο του Νικόλαου (ΑΜ−ΥΙ−431)».

Στο από 27.2.2008 Π. διάταγμα με θέμα «Μερική ανά−
κληση Π. διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση 
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύθη−
κε περιληπτικά στο υπ’ αριθ. 225/7.3.2008 ΦΕΚ τεύχος Γ, 
διορθώνονται οι παραγράφοι 3α(3) και 3α(4) σε ορθές:

«(3) Κορνάρος Ιωάννης του Εμμανουήλ (ΑΜ−2773), που 
γεννήθηκε το έτος 1975, στη Γερμανία αναδρομικά από 
6.6.2000, σύμφωνα με τον από 19.9.2007 τροποποιημέ−
νο, κυρωμένο πίνακα τάξεως 1999−2000, της κατάτα−
ξής του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων λογιζομένης από 
4.9.1995.»,

«(4) Κοντάκος Μιχαήλ του Αναστάσιου (ΑΜ−2830), 
που γεννήθηκε το έτος 1977, στον Πειραιά του Νομού 

Αττικής, αναδρομικά από 27.6.2001, σύμφωνα με τον 
από 19.9.2007 τροποποιημένο, κυρωμένο πίνακα τάξε−
ως 2000−2001, της κατάταξής του στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων λογιζομένης από 5.9.1996.». 

Στο από 14.3.2008 Π. διάταγμα με θέμα «Μερική ανά−
κληση Π. διατάγματος και διοικητική αποκατάσταση 
Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύ−
θηκε περιληπτικά στο υπ’ αριθ. 290 από 3.4.2008 ΦΕΚ, 
τεύχος Γ, διορθώνεται η παράγραφος 3 σε ορθή:

«3. Ονομάζεται Μόνιμη Σημαιοφόρος, Σώματος Υγειο−
νομικού/Ιατρός και κατατάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 2439/1996, 
20 και 21 του ν.δ. 562/1970 και την υπ’ αριθμ. 323/2004 
Γνωμοδότηση του ΝΣΚ/Γραφείο Νομικού Συμβούλου 
ΥΕΘΑ και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Εθνι−
κής Άμυνας, με υποχρέωση παραμονής στο Πολεμικό 
Ναυτικό, σύμφωνα με το άρθρο 64 (παράγραφος 1) του 
ν.δ. 1400/1973, η μαθήτρια, Ράπτη Παναγιώτα του Ιωάννη 
(ΑΜ−ΥΙ−468) που γεννήθηκε το έτος 1979, στη Λιβαδειά 
του Νομού Βοιωτίας, αναδρομικά από 23.12.2005, σύμ−
φωνα με τον από 11.11.2007 τροποποιημένο, κυρωμέ−
νο πίνακα τάξεως 2004−2005, της κατάταξής της στη 
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων λογιζομένης 
από 14.9.1998.»

(Αριθμ. βεβ. Γ.Ε.Ν.: 74/10.7.2008).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

    - 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. Φ.414.23α/71/257777/Σ.7552/17.7.2008/
ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/5 απόφαση του Διευθυντή Β΄ Κλάδου του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού, απολύεται ο Επαγγελμα−
τίας οπλίτης Δνέας (ΤΘ) Χατζηδημητριάδης Σταύρος 
του Γεωργίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ00246500, ΣΑ: 
134/3088/98, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις 
συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13 παρ. ζ του ν. 
2936/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3036/2002 
και του άρθρου 52 του ν. 4105/1960.

Ο Διευθυντής

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    - 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 421.1 /11/Σ. 26891/14.7.2008 απόφα−
ση του Διευθυντού Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού που εκδόθηκε στην Αθήνα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 68 του β.δ. 846/1968, «Περί Οργα−
νισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» (ΦΕΚ 298/14.12.1968, 
τεύχος Α΄), το οποίο αναριθμήθηκε σε άρθρο 74, με το 
άρθρο 2 του π.δ. 322/1986 (ΦΕΚ 142/19.9.1986, τεύχος Α΄), 
απολύεται από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, κατόπιν 
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης, ο Ναυτικός 
Δόκιμος (Μηχανικός − Ειδικής Κατηγορίας 90%), Κου−
μπούρας Χρήστος του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε 
το έτος 1989, στην Κοζάνη του Νομού Κοζάνης και είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων του Δήμου Αϊά−
νης, του Νομού Κοζάνης.

  Ο Διευθυντής

Ε. ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5243

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

( 4)
 Με την υπ’ αριθμ. 5113.01/63/2008/15.7.2008 πράξη του 

Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι−
λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου 
πολιτικού υπαλλήλου ΥΕΝΑΝΠ Συρίγου Ιωάννη του Χρή−
στου με Γ βαθμό του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και Μ.Κ. 
16°, την 27.6.2008, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007.

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ
    Ö

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 257/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Φιλώτα (αριθ. 5781/1.7.2008) που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν.3584/2007 (ΦΕΚ.143 Α΄/28.6.2007) «Κώ−
δικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή−
λων», του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τΑ794) όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα και του πίνακα διατεθειμένων 
προς τον διορισμό του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 586/24.6.2008 (τεύχος Γ΄) καθώς και την υπ’ αριθ. 
1478/29.5.2008 απόφαση Δ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορί−
ζεται σε κενή οργανική θέση τακτικού προσωπικού του 
Δήμου Φιλώτα η: Αλληλόμη Αναστασία του Χρήστου 
κατηγορίας και κλάδου Π.Ε. 3 Πολιτικών Μηχανικών με 
εισαγωγικό βαθμό Δ΄ σύμφωνα με το τεύχος προκη−
ρύξεων του ΑΣΕΠ 446/27.11.2007 (1/542Μ/2007) και έχει 
αναδρομική ισχύ από 15.2.2008 σύμφωνα με την προκή−
ρυξη 1/542Μ/2007. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας: 68739/ 
4674/15.7.2008).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

    Ö 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 92/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Καντάνου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 908/1.4.2008 
απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ η οποία δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 396/Γ/30.4.2008, διορίζεται ο ΠΑ−
ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κλάδου 
ΤΕ17 Διοικητικού−Λογιστικού σε κενή Οργανική θέση 
του Δήμου Καντάνου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης: οικ. 6932/2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 93/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Καντάνου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3584/2007 και ύστερα από την 908/1.4.2008 απόφαση 
του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 396/Γ/30.4.2008, διορίζεται ο ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝ−
ΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότη−

τας σε κενή Οργανική θέση του Δήμου Καντάνου, επει−
δή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης: οικ. 6850/2008).

      Με την υπ’ αριθμ. 91/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Καντάνου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 908/1.4.2008 
απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ η οποία δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 396/Γ/30.4.2008, διορίζεται ο ΠΑΝΑΓΙΩ−
ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλάδου ΠΕ1 Δι−
οικητικού σε κενή Οργανική θέση του Δήμου Καντάνου, 
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης: οικ. 6722/2008).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΚΩΝ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ
    Ö

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 2125/15.5.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχετι−
κές διατάξεις του ν. 2530/1997, αρθ. 6, γίνεται δεκτή η 
παραίτηση του Κουλακιώτη Αθανασίου του Δημητρίου 
από τη θέση του Λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ
    Ö 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 58649
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 
240/29.5.2008 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του ν. 
1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 
26 του ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/1997, 
των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 
23 του ν. 3549/2007 και του π.δ. 134/1999 ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ(Γ.Σ. 109/15.11.2007)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο «Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική 
Εμφυτευματολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής την υποψηφι−
ότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης 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. 
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εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

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

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από την Οδοντιατρική Σχολή.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

    - 
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 58681
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση 
της υπ’ αριθμ. 240/29.5.2008 αποφάσισε την προκήρυξη 

για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/1982 όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992, 
του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992 και το άρ−
θρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του 
ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 και 
του π.δ. 134/1999 ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
(Γ.Σ. 119/21.11.2007)
− Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 

Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής την υποψηφι−
ότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης 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 επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

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

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από την Οδοντιατρική Σχολή.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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

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

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
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χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ’επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

    - 

 Με την υπ’ αριθμ. 56994/10.7.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2517/1997 και άρ−
θρο 25 του ν. 3549/2007), μονιμοποιείται η Ελένη Ελευ−
θεριάδου του Νικολάου, σε οργανική θέση Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του επίκουρου 
καθηγητή στον Τομέα Δασικής Παραγωγής−Προστασί−
ας Δασών−Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Δασο−
λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Δασική Βοτανική − Γεωβοτανική», επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

    Με την υπ’ αριθμ. 62013/10.7.2008 πράξη του Πρύτα−
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.2517/1997 
και άρθρο 25 του Ν.3549/2007), μονιμοποιείται η Μαρία 
Τσανταρλιώτου του Παναγιώτη σε οργανική θέση Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του 
επίκουρου καθηγητή στον Τομέα Δομής και Λειτουρ−
γίας Ζωικών Οργανισμών της Κτηνιατρικής Σχολής με 
γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων» επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
    Ö 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. 10138
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου

Πατρών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 1268/1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 4 του 

ν. 2517/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3282/2004.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/2002, όπως 

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

5. Το υπ’ αριθμ. 1191/27.5.2008 έγγραφο του Τμήματος 
Ιατρικής.

6. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 516/19.5.2008 συνεδρί−
ασης της Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του 
ανωτέρω Τμήματος.

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ 
ως εξής: 

Σχολή Επιστημών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής
Μία (1) θέση ΔΕΠ του Χειρουργικού Τομέα στη βαθμίδα 

του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότη−
τα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική».

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

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

1. Αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού δι−
πλώματος και λοιπούς τίτλους. Αν οι τίτλοι έχουν χο−
ρηγηθεί από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, θα πρέπει 
να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Τις επιστημονικές τους εργασίες σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

3. Βιογραφικό σημείωμα μετά αναλυτικού υπομνήμα−
τος που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και τη 
δράση τους καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστημονι−
κών του εργασιών, σε σαράντα πέντε (45) αντίτυπα.

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

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο 
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά−
τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημε−
ρομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφι−
οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, 
δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής 
Πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
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ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 
23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 12 Ιουνίου 2008

Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

    Ö

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

 Στο υπ’ αριθμ. ΦEK 569/18.6.2008/τ.Γ΄, όπου δημοσιεύ−
θηκε η προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Κοι−
νωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη βαθμίδα 
του Καθηγητή στο αντικείμενο «Γενική Κοινωνιολογία 
Θεωρία − Κοινωνιολογία των Θεσμών», διορθώνεται στο 
ορθό: «Γενική Κοινωνιολογική Θεωρία − Κοινωνιολογία 
των Θεσμών».

  (Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 
   Ö 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. Φε.1/13462 π.ε/18.1.2008 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 
16 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/1983) όπως τροποποιή−
θηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2001), διορίζεται η ΝΟΤΑΡΑ ΒΕΝΕΤΙΑ του 
Γεωργίου, με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), βαθμίδας Καθηγητή 
Εφαρμογών ειδικότητας Επισκέπτη Υγείας με εξειδίκευ−
ση στην Παθολογική Νοσηλευτική του Τομέα Κλινικής 
Νοσηλευτικής του Τμήματος Επισκεπτών−Επισκεπτριών 
Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ.Ε.Π.Θ.: 15833/8.7.2008).

  Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
    Ö 

 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. Φ00/17000/25/11.7.2008 πράξη του 
Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του Μπέκα Γεώργιου με βαθμό Α/ΔΕ.

Η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Μπέκα Γεώρ−
γιου επήλθε λόγω μη άσκησης του ένδικου μέσου της 
ένστασης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου εντός τριάντα (30) ημερών −ήτοι από 
15.5.2008−13.6.2008− από την επόμενη της κοινοποίησης 
της 95/Συν.13η/3.3.2008 απόφασης του Α΄ Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία του 

επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης 
(άρθρο 141 παρ. 4 ν. 3528/2007).

  Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ

    - 
 Με την υπ’ αριθμ. Φ00/25797/10.7.2008 απόφαση της 

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Κατ/σης 
Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνε−
ται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της 
μόνιμης τακτικής υπαλλήλου ΚΟΘΩΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του 
ΑΓΓΕΛΟΥ με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ επει−
δή από 1 Ιουλίου 2008 ορκίσθηκε & ανέλαβε με την υπ’ 
αριθμ. 5017/Η/14.1.2008 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευμάτων ΦΕΚ. 547/6.6.2008 τ.Γ΄) στις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευ−
σης του ΥΠΕΠΘ στο Νομό Μαγνησίας του κλάδου ΥΕ1 
Κλητήρων/Επιστατών/Φυλάκων/Νυκτοφυλάκων.

  Η Προϊσταμένη του Τμήματος κ.α.α.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΑΤΗ

    - 
 Με την υπ’ αριθμ. Φ00/16321/16.7.2008 απόφαση της 

Προϊστάμενης του Τμήματος Κατ/σης Διοικ/κού Προσ/
κού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώ−
ρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος του ΛΟΥΜΠΗ 
ΠΟΛΥΖΩΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ υπαλλήλου με βαθμό Β΄ του 
κλάδου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από τις 15 Ιουλίου 2008 επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή 
η υπ’ αριθμ. 28697/15.7.2008 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 Τμήματος κ.α.α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
    Ö 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 5637/13.6.2008 πράξη του Προέδρου 
του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της τακτικής υπαλλήλου 
Ιωαννίδου Ασημίνας του Ευαγγέλου με Α΄ βαθμό του 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού βάσει των διατάξεων των άρ−
θρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 από 5.6.2008.

(Αριθμ. έγκρισης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστα−
σίας: 44346/835/3.7.2008).

  Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
    Ö 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ

Με την υπ’ αριθμ. 8430/14.7.2008 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ» που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 
20 ανακαλείται ο διορισμός της ΣΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 
του ΒΑΙΟΥ σε κενή οργανική θέση κατηγορία ΤΕ του 
κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 538/6.6.2008 τεύχος Γ΄ (απόφαση διορισμού του 
Διοικητή 6169/23.5.2008).

  Ο Διοικητής

ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΜΠΗΣ

*03006661807080012*



    .ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ATTΙΚHΣ
«Η ΑΓΙΑ BAPBAPA»

Με την υπ’ αριθμ. 8503/13.5.2008 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», η οποία εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων: ν. 3528/2007, 
ν. 3329/2005, την υπ’ αριθμ. 7η /19.2.2008 συνεδρίαση του 
Υ.Σ. μετατάσσεται ο κάτωθι υπάλληλος σε ομοιόβαθμη 
κενή οργανική θέση.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατηγο−
ρία Δ.Ε., κλάδος ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ), βαθμός Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.: Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης: 6959/19.6.2008).

    Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8505/13.5.2008 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», η οποία εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων: ν. 3528/2007, 
ν. 3329/2005, την υπ’ αριθμ. 7η/19.2.2008 συνεδρίαση του 
Υ.Σ. μετατάσσεται η κάτωθι υπάλληλος σε ομοιόβαθμη 
κενή οργανική θέση.

ΚΡΙΘΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κατηγορία Τ.Ε., κλά−
δος ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ, βαθμός Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης: 6935/12.6.2008).

  Η Διοικητής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ
    Ö 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 583/7.7.2008 απόφαση Διοι−
κητού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, γίνεται 
αποδεκτή η παραίτηση της Γεωργιάδου Ευτυχίας του 
Κωνσταντίνου, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου 
μας, κλάδου Τραπεζοκόμων ΥΕ κατηγορίας με βαθμό 
Β΄, από 4.7.2008, ημερομηνία β΄ αίτησης παραίτησης, 
λόγω συνταξιοδότησης.

  Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
    Ö 

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 17/7.7.2008 κοινή απόφαση του Προ−
έδρου του Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσε−
ων Καβάλας και του Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής 
Φροντίδας «Ο Άγιος Παντελεήμων» που εκδόθηκε μετά 
το υπ’ αριθμ. 1/16.5.2008 (θέμα 9°) πρακτικό του Κοινού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Μονάδων Κοινω−
νικής Φροντίδας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μα−
κεδονίας και Θράκης, και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η 
ΜΑΡΘΑ ΔΕΜΙΡΤΖΗ του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος 
της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας «Ο Άγιος Παντελε−
ήμων» του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας του 
Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Καβάλας.

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διοικητής
 Θ.Χ.Π. Καβάλας της Μονάδας Κοινωνικής
  Φροντίδας 
  «Ο Άγιος Παντελεήμων»

 ΙΩΑΝ. ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 8562/14.7.2008 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148&156 του 
ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση της μονίμου 
υπάλληλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών−τριών του Γενικού 
Ν/μείου Κέρκυρας με βαθμό Γ΄ Αρμενιάκου Βασιλικής 
του Κωνσταντίνου από 2.6.2008, ημερομηνία αποχώρη−
σής της από την υπηρεσία.

    Με την υπ’ αριθμ. 8540/11.7.2008 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε. Πε−
λοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δ. Ελλάδας λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλή−
λου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών Βασιλείου Σπυρίδωνα του 
Διονυσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 & 
156 του ν.3528/2007 από 30.6.2008, ημερομηνία αποδο−
χής διορισμού της από την ως άνω ημερομηνία, λόγω 
διορισμού του σε άλλο νοσοκομείο.

    Με την υπ’ αριθμ. 8569/14.7.2008 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε. Πε−
λοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δ. Ελλάδας λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλή−
λου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών Ανδρέου Αθηνάς του Δη−
μητρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 & 
156 του ν.3528/2007 από 2.7.2008, ημερομηνία αποδο−
χής διορισμού της από την ως άνω ημερομηνία, λόγω 
διορισμού της σε άλλη υπηρεσία.

  Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
    Ö 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 1105/Δ.Σ/4.12.2007 απόφαση του Διοικη−
τή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Χαλκιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν.3528/2007, διορίζεται 
ως δόκιμη σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου 
ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκι−
δικής, η παρακάτω, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, ήτοι:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ − 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ − ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
Αθανασάκη Αναστασία του Γρηγορίου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 8037/2.7.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 1005/Δ.Σ/6.11.2007 απόφαση του Διοι−
κητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γε−
νικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3528/2007, 
διορίζεται ως δόκιμη σε κενή οργανική θέση κατηγορίας 
ΥΕ, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ει−
δικότητας Βοηθών Θαλάμου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλ−
κιδικής, η παρακάτω, με εισαγωγικό βαθμό Ε΄, ήτοι:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ−

ΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
Δαγκοπούλου Αικατερίνη του Βασιλείου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−

γύης: 8045/1.7.2008).

  Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΧΤΑΣ
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    ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(7) 

 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

Πίνακας 
διοριστέων με την υπ’ αριθμ. 11716/23.6.2008 απόφα−

ση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 1/368Μ/2007 Προκήρυξη του Δήμου Βαρθολομιού, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 433/21.11.2008 (τεύχος 
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής:

Κατηγορία Π.Ε., Κλάδος: ΠΕ1.
1. ΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ειδική 

περίπτωση διορισμού).
  Η Επιτροπή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΝΕΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

    ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Πίνακας 

διοριστέου με την υπ’ αριθμ. 1606/10.6.2008 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
1/391Μ/2007 προκήρυξη του Δημοτικού Παιδικού Σταθ−
μού Νέου Σκοπού του Δήμου Στρυμόνα Νομού Σερρών, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 356/26.10.2007 (τεύχος Προ−
κηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής:

ΤΕ9 − Βρεφονηπιοκομίας
α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΔΑΥΙΔ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• 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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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, Α.Α.Π., 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 Τυπογραφείο (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 Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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 5279000.
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 και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*03006661807080012*
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