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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.20/27125/9.10.2008 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Εσω−
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) και 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/
τ.Α΄), μετατάσσεται ο Νικόλαος Σιαπέρας του Ευάγγε−
λου, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΥΕ 
Επιμελητών του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, σε 
κενή οργανική θέση κλάδου ΥΕ Επιμελητών της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με το βαθμό 
και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών 11942/14.10.2008).

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(2)
  Με την υπ’ αριθμ. 2/71324/0004/7.10.2008 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τα άρθρα 69, 73 και 74 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/τ.Α΄), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος με 
βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Εφοριακών του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών, Κλαδογένη Σοφία του Γε−
ωργίου, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου 
ΠΕ−Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά−
τους (Υ.Δ.Ε. στο Νομό Ευβοίας).

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 
14910/7.10.2008).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(3)

      Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
την 10.10.2008 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις του
ν. 2439/1996:

Κυρώνονται
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του 

άρθρου 20 του ν. 2439/1996 οι παρακάτω συμπληρω−
ματικοί πίνακες έκτακτης κρίσης, που συντάχθηκαν 
από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ 
αριθμ 3:

ΕΤΟΥΣ 2008
Προακτέου Ανθυπολοχαγού Τεχνικού Γιουμπάκη Μι−

χαήλ του Αντωνίου ΑΜ: 54877, λόγω θανάτου.
Προακτέου Υπολοχαγού Τεχνικού Γιουμπάκη Μιχαήλ 

του Αντωνίου ΑΜ: 54877, λόγω θανάτου.
Προακτέου Λοχαγού Τεχνικού Γιουμπάκη Μιχαήλ του 

Αντωνίου ΑΜ: 54877, λόγω θανάτου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 24 του 

άρθρου 20 του ν. 2439/19896 οι παρακάτω συμπλη−
ρωματικοί πίνακες εκτάκτων κρίσεων, που συντάχθη−
καν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ 
αριθμ 3:

ΕΤΟΥΣ 2008
Προακτέου κατ’ αρχαιότητα Ανθυπολοχαγού Πεζικού 

Κουτσελίνη Στέφανου του Ευστρατίου ΑΜ: 52668, για 
λόγους υγείας.
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Προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών για λόγους υγεί−
ας:

Πεζικού Κουτσελίνη Στέφανου του Ευστρατίου ΑΜ: 
52668

Διαβιβάσεων Τατσίδη Στέργιου του Βασιλείου ΑΜ: 
52754

Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπη−
ρεσίας Λυγερά Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ: 52116.

Υγειονομικού Ευταξία Αλεξάνδρας του Χρήστου ΑΜ: 
53579

Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών για λόγους υγεί−
ας:

Πεζικού Κανελλόπουλου Νικόλαου του Ιωάννη ΑΜ: 
48228

Πεζικού Κουτσελίνη Στέφανου του Ευστρατίου ΑΜ: 
52668

Μηχανικού Μπαχαρίδη Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ: 
47658

Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Τεγόπουλου Νικόλαου του 
Φωτίου ΑΜ: 49492

Διαβιβάσεων Τατσίδη Στέργιου του Βασιλείου ΑΜ: 
52754

Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπη−
ρεσίας Λυγερά Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ: 52116

Υγειονομικού Ευταξία Αλεξάνδρας του Χρήστου ΑΜ: 
53579

Προάγονται,
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του 

άρθρου 20 του ν. 2439/1996:
Σε Υπολοχαγός ο Ανθυπολοχαγός Τεχνικού Γιουμπά−

κης Μιχαήλ του Αντωνίου ΑΜ: 54877, της προαγωγής 
του λογιζομένης από 12.4.2008, ημερομηνία προηγούμε−
νη του θανάτου του.

Σε Λοχαγός ο Υπολοχαγός Τεχνικού Γιουμπάκης Μι−
χαήλ του Αντωνίου ΑΜ:54877, της προαγωγής του λο−
γιζομένης από 12.4.2008, ημερομηνία προηγούμενη του 
θανάτου του.

Σε Ταγματάρχης ο Λοχαγός Τεχνικού Γιουμπάκης 
Μιχαήλ του Αντωνίου ΑΜ: 54877, της προαγωγής του 
λογιζομένης από 12.4.2008, ημερομηνία προηγούμενη 
του θανάτου του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 24 του 
άρθρου 20 του ν. 2439/1996 για λόγους υγείας:

Σε Υπολοχαγός κατ’ αρχαιότητα ο Ανθυπολοχαγός 
Πεζικού Κουτσελίνης Στέφανος του Ευστρατίου ΑΜ: 
52668.

Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή οι παρακάτω Υπολοχαγοί:
Πεζικού Κουτσελίνης Στέφανος του Ευστρατίου ΑΜ: 

52668
Διαβιβάσεων Τατσίδης Στέργιος του Βασιλείου ΑΜ: 

52754
Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπη−

ρεσίας Λυγεράς Δημήτριος του Μιχαήλ ΑΜ: 52116.
Υγειονομικού Ευταξία Αλεξάνδρα του Χρήστου ΑΜ: 

53579
Σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή οι παρακάτω Λοχαγοί:
Πεζικού Κανελλόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη ΑΜ: 

48228
Πεζικού Κουτσελίνης Στέφανος του Ευστρατίου ΑΜ: 

52668
Μηχανικού Μπαχαρίδης Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ: 

47658

Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Τεγόπουλος Νικόλαος του 
Φωτίου ΑΜ: 49492

Διαβιβάσεων Τατσίδης Στέργιος του Βασιλείου ΑΜ: 
52754

Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπη−
ρεσίας Λυγεράς Δημήτριος του Μιχαήλ ΑΜ: 52116

Υγειονομικού Ευταξία Αλεξάνδρα του Χρήστου ΑΜ: 
53579

Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό 
που φέρει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
20 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 ο Ταγματάρχης 
Τεχνικού Γιουμπάκης Μιχαήλ του Αντωνίου ΑΜ: 54877, 
που γεννήθηκε το έτος 1969 στο Ρέθυμνο Ρεθύμνης, της 
αποστρατείας του λογιζομένης από 13.4.2008, ημερομη−
νία του θανάτου του.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2/829530/15.10.2008).
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ AN. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(4)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.2/4932/7.10.2008 απόφαση του 
Διευθυντή της Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Αθήνας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 4 παρ. 3 του ν. 3687/2008 και άρθρου 148, παρ. 5 
της ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία της εκπαιδευ−
τικού Δεμοίρου Ελένης του Χρήστου, κλ ΠΕ02, του Γρ. 
Ε.Ε. της Δ.Δ.Ε Β΄ Αθήνας, με βαθμό A΄, M.K. 04 και Α.Μ. 
137110, επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπη−
ρεσία στις 8.8.2008, και στις 7.10.2008 παρήλθε άπρακτη 
προθεσμία δύο (02) μηνών από την υποβολή της.

      Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.2/4931/7.10.2008 απόφαση του 
Διευθυντή της Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Αθήνας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 4 παρ. 3 του ν. 3687/2008 και άρθρου 148, παρ. 5 
της ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία της εκπαιδευτι−
κού Γιακουμή−Πανουτσοπούλου Χαρίκλειας του Παναγι−
ώτη, κλ ΠΕ02, του Γρ. Ε.Ε. της Δ.Δ.Ε Β΄ Αθήνας, με βαθ−
μό A΄, M.K. 04 και A.M. 904124, επειδή υπέβαλε αίτηση 
παραίτησης από την Υπηρεσία στις 8.8.2008, και στις 
7.10.2008 παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (02) μηνών 
από την υποβολή της.

        Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.2/4935/7.10.2008 απόφαση του 
Διευθυντή της Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Αθήνας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 4 παρ. 3 του ν. 3687/2008 και άρθρου 148, παρ. 5 
της ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία του εκπαιδευ−
τικού Κατερέλου Ευάγγελου του Νικολάου, κλ. ΤΕ 01.06 
Εργοδ. Ηλεκτρολόγ., του Γρ. Ε.Ε. της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, 
με βαθμό A΄, M.K. 03 και Α.Μ. 152143, επειδή υπέβαλε αί−
τηση παραίτησης από την Υπηρεσία στις 8.8.2008, και 
στις 7.10.2008 παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (02) μη−
νών από την υποβολή της.
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      Με την υπ’ αριθμ. Φ10.2/4933/7.10.2008 απόφαση του 
Διευθυντή της Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Αθήνας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 4 παρ. 3 του ν. 3687/2008 και άρθρου 148, παρ. 5 
της ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία της εκπαιδευτι−
κού Ευαγγελίου − Κυριακοπούλου Παρασκευής του Πα−
ναγιώτη, κλ ΠΕ06, του Γρ. Ε.Ε. της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, με 
βαθμό Α΄, Μ.Κ. 01 και Α.Μ. 117755, επειδή υπέβαλε αίτηση 
παραίτησης από την Υπηρεσία στις 8.8.2008, και στις 
7.10.2008 παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (02) μηνών 
από την υποβολή της.

        Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.2/4934/7.10.2008 απόφαση του 
Διευθυντή της Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Αθήνας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 4 παρ. 3 του ν. 3687/2008 και άρθρου 148, παρ. 5 
της ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία του εκπαιδευ−
τικού Θωμόπουλου Θωμά του Νέστορος, κλ ΠΕ 03, του 
Γρ. Ε.Ε. της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, με βαθμό A΄, M.K. 02 και 
Α.Μ. 904103, επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από 
την Υπηρεσία στις 8.8.2008, και στις 7.10.2008 παρήλ−
θε άπρακτη προθεσμία δύο (02) μηνών από την υπο−
βολή της.

        Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.2/4945/7.10.2008 απόφαση του 
Διευθυντή της Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Αθήνας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 4 παρ. 3 του ν. 3687/2008 και άρθρου 148, παρ. 5 
της ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία της εκπαιδευ−
τικού Καλλιμάνη Κων/νας του Μιχαήλ, κλ ΠΕ 18.02, του 
Γρ. Ε.Ε. της Δ.Δ.Ε Β΄ Αθήνας, με βαθμό A΄, M.K. 03 και 
Α.Μ. 900792, επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από 
την Υπηρεσία στις 8.8.2008, και στις 7.10.2008 παρήλ−
θε άπρακτη προθεσμία δύο (02) μηνών από την υπο−
βολή της.

        Με την υπ’ αριθμ. Φ10.2/4930/7.10.2008 απόφαση του 
Διευθυντή της Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Αθήνας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 4 παρ. 3 του ν. 3687/2008 και άρθρου 148, παρ. 
5 της ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία του εκ−
παιδευτικού Αντωνόπουλου Στυλιανού του Γεωργίου, 
κλ. ΠΕ17.03, του Γρ. Ε.Ε. της Δ.Δ.Ε Β΄ Αθήνας, με βαθ−
μό A΄, M.K. 01 και A.M. 903572, επειδή υπέβαλε αίτηση 
παραίτησης από την Υπηρεσία στις 8.8.2008, και στις 
7.10.2008 παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (02) μηνών 
από την υποβολή της.

  Ο Διευθυντής
ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

-      Με την υπ’ αριθμ. Φ10/1696/7.10.2008 απόφαση του 
Προϊσταμένου του 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Νομαρχίας Πειραιά, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 148 του ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική από 7.10.2008 ημερομηνία παρέλευσης (2) 
μηνών από την αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία 
της Μαΐδου Ελένης του Χριστοφόρου, δασκάλας με 
Βαθμό Α΄, Μ.Κ. 4 και Α.Μ. 551033 του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

  Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(5)

  Με την υπ’ αριθμ. 110263/16.10.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 
7 και 14 έως 16 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών 
Επιμελητών» (ΦΕΚ 126/τ.Α΄), διορίζεται δικαστική επιμε−
λήτρια στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κατερίνης η 
Κυριακή ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ του Γεωργίου, η οποία πέτυχε 
στο σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 23η Μα−
ΐου 2008 για το ως άνω Πρωτοδικείο, έλαβε το βαθμό 
7,042 και έχει και τα λοιπά νόμιμα προσόντα.

  Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

-
      Με την υπ’ αριθμ. 111436/16.10.2008 απόφαση της Προ−

ϊσταμένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβο−
λαιογράφων», γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης της 
Χρυσούλας Μαυρίδου το γένος Θεοδώρου Πιρπιρή, συμ−
βολαιογράφου Ταμυνέων με έδρα το Αλιβέρι, από την 
υπηρεσία, η οποία υπεβλήθη στις 20.8.2008.

      Με την υπ’ αριθμ. 112565/16.10.2008 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουρ−
γήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του
ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό 
λειτούργημα, της Μαρίας ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ του Ιωάννη, δι−
κηγόρου Πειραιώς παρ’ Εφέταις.

        Με την υπ’ αριθμ. 110550/16.10.2008 πράξη της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 62 και 80 του ν.δ. 3026/1954 
«Περί του Κωδικός των Δικηγόρων» διαπιστώνεται ότι 
οι κατωτέρω δικηγόροι Κατερίνης έχουν αποβάλει αυ−
τοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα από τις 19.9.2008, ημε−
ρομηνία ορκωμοσίας τους ως μόνιμων Ανθυπασπιστών, 
ειδικότητας Δικαστικών Γραμματέων, θέση ασυμβίβα−
στη προς το δικηγορικό λειτούργημα:

Ελισάβετ ΖΑΚΟΥ του Βασιλείου.
Ευαγγελία ΚΟΜΝΗΝΟΥ του Γεωργίου.

        Με την υπ’ αριθμ. 112568/16.10.2008 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουρ−
γήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του
ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορι−
κό λειτούργημα, της Αικατερίνης ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
του Πέτρου−Νικηφόρου, δικηγόρου Πειραιώς.

        Με την υπ’ αριθμ. 112566/16.10.2008 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του ν.δ. 3026/1954 
«Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, 
της Αγγελικής ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΟΥ του Φωτίου συζ. Θεοδώ−
ρου ΖΑΠΠΑ, δικηγόρου Πειραιώς παρ’ Εφέταις.
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Στον ανωτέρω, με την από 16.9.2008 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πει−
ραιώς απονεμήθηκε, τιμής ένεκεν, ο τίτλος του επίτιμου 
δικηγόρου.

        Με την υπ’ αριθμ. 112571/16.10.2008 πράξη της Προϊστα−
μένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 62 και 80 του ν.δ. 3026/1954 
«Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», διαπιστώνεται ότι 
ο Θεόδωρος ΚΩΝΣΤΑΣ του Δημητρίου, δικηγόρος Πει−
ραιώς, έχει αποβάλει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότη−
τα από τις 16.9.2008, ημερομηνία ορκωμοσίας του ως 
Παρέδρου Διοικητικών Δικαστηρίων, θέση ασυμβίβαστη 
προς το δικηγορικό λειτούργημα.

        Με την υπ’ αριθμ. 112569/16.10.2008 πράξη της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 62 και 80 του ν.δ. 3026/1954 
«Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», διαπιστώνεται ότι η 
Σοφία ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Αντωνίου, δικηγόρος Πει−
ραιώς παρ’ Εφέταις, έχει αποβάλει αυτοδίκαια τη δικη−
γορική ιδιότητα από τις 15.9.2008, ημερομηνία ορκωμοσί−
ας της ως Παρέδρου Πρωτοδικείου, θέση ασυμβίβαστη 
προς το δικηγορικό λειτούργημα.

      Με την υπ’ αριθμ. 109987/16.10.2008 πράξη της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 62 και 80 του ν.δ. 3026/1954 
«Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», διαπιστώνεται ότι 
η Ασημένια ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗ του Δημητρίου, δικηγόρος Βό−
λου, έχει αποβάλει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα 
από τις 18.9.2008, ημερομηνία ορκωμοσίας της ως Πα−
ρέδρου Πρωτοδικείου, θέση ασυμβίβαστη προς το δι−
κηγορικό λειτούργημα.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(6)

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στο ΦΕΚ 687/τ.Γ΄/24.7.2008 στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι 
υπ’ αριθμ. 14694/16.7.2008, 14697/16.7.2008, 14695/16.7.2008 
και 14696/16.7.2008 κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εσωτερικών και Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα «Μετα−
φορά της υπαλλήλου Κωνσταντάρα Σοφίας στον Ε.O.T.», 
«Μεταφορά της υπαλλήλου Καρούλη Ευστρατίας στον 
E.O.T.», «Μεταφορά της υπαλλήλου Σιβολαπένκο Μα−
ρίας στον E.O.T.» και «Μεταφορά της υπαλλήλου Πλά−
τωνος Κλεονίκης στον E.O.T.», αντίστοιχα, διορθώνεται 
−όπου αναφέρεται− στις προαναφερόμενες αποφάσεις 
το εσφαλμένο: «...προσωποπαγή θέση με την ίδια θέση 
εργασίας.», στο ορθό: «...προσωποπαγή θέση με την ίδια 
σχέση εργασίας.»

Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχουν οι προαναφερόμενες 
κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του 
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.

    Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 911/τ.Γ΄/1.10.2008, στο οποίο δη−
μοσιεύθηκε περίληψη της υπ’ αριθμ. 19367/23.9.2008 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού, με θέμα «Διορισμός 
αθλήτριας σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ του 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού», και συγκεκριμένα στη σελί−
δα 7408, πρώτη στήλη, γραμμή δεύτερη από το τέ−
λος, διορθώνεται το εσφαλμένο: «Ελληνικού, στο βαθ−
μό Δ΄.», στο ορθό: «Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
στο βαθμό Δ΄.».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η περίληψη της υπ’ 
αριθμ. 19367/23.9.2008 κοινή υπουργική απόφαση.

  (Από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης)

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(7)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 1271/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Περάματος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3584/2007 και την υπ’ αριθμ. 
2438/8.9.2008 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών 
του Α.Σ.Ε.Π. περί αναπλήρωσης υποψηφίου διορίζεται 
σε κενή οργανική θέση του Δήμου Περάματος η ΒΕΡ−
ΓΑΔΗ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με βαθμό Ε΄.

Από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.20.60.11 του προϋπολογισμού 
έτους 2008 του Δήμου.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 07/ΔΤΑ/11732/2008).

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

-

    Με την υπ’ αριθμ. 277/17.10.2008 απόφαση του Αντι−
δημάρχου Ηλιούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007, κα−
θώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος 
ΠΑΛΑΙΟΜΗΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου από 
τον κλάδο ΥΕ 16 Φυλάκων σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού (κάτοχος απολυτηρίου 7ου 
Λυκείου Λαρίσης από 6.6.1989) με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 
επιβάρυνση του Κ.Α. 10.6011 του προϋπολογισμού του 
Δήμου ύψους 2.002 ευρώ ετησίως.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής: 20085/29347/17.10.2008).

      Με την υπ’ αριθμ. 278/17.10.2008 απόφαση του Αντι−
δημάρχου Ηλιούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 76, 77 και 79 του ν. 3584/2007, 
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδι−
ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλλη−
λος ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου από τον κλά−
δο ΥΕ 16 Φυλάκων σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων, Επιβατικών, (λόγω από−
κτησης εμπειρίας και άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορί−
ας) με βαθμό Γ΄.
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 
επιβάρυνση του Κ.Α. 10.6011 του προϋπολογισμού του 
Δήμου ύψους 2.352 ευρώ ετησίως.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 20084/29346/17.10.2008).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Τμηματάρχης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 22162/6.8.2008 απόφαση των Γενι−
κών Γραμματέων Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας 
και Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις δια τάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996 και του 
άρθρου 15 παρ. 14 του ν. 2503/1997 ύστερα και από 
την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμ−
βουλίων, μετατάσσεται ο υπάλληλος Μπέης Κων/νος 
του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με Β΄ βαθμό από 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης στην Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας σε κενή οργανική θέση 
του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με το βαθμό και το Μ.Κ. 
που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών 11451/2.10.2008).

Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών

 Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

-

        Με την υπ’ αριθμ. 23061/5.8.2008 κοινή απόφαση των 
Γενικών Γραμματέων Περιφερειών Κεντρικής Μακε−
δονίας και Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996 
και του άρθρου 15 παρ. 14 του ν. 2503/1997 ύστερα 
και από την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρε−
σιακών Συμβουλίων, μετατάσσεται η υπάλληλος Γα−
λούπη Ευαγγελία του Ευστρατίου, κλάδου ΠΕ Κτηνι−
άτρων με βαθμό Γ΄ από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Φωκίδας στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλο−
νίκης σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Γεωτε−
χνικών ειδ. ΠΕ Κτηνιατρικής με το βαθμό και το Μ.Κ. 
που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών 11449/2.10.2008).

        Με την υπ’ αριθμ. 23063/5.8.2008 κοινή απόφαση των 
Γενικών Γραμματέων Περιφερειών Κεντρικής Μακεδο−
νίας και Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996 και του 
άρθρου 15 παρ. 14 του ν. 2503/1997 ύστερα και από την 
σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμβου−
λίων, μετατάσσεται ο υπάλληλος Φανούλης Κων/νος 
του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
με βαθμό Γ΄ από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φω−
κίδας στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 
σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδ. 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με το βαθμό και το Μ.Κ. 
που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών 11450/2.10.2008).

  Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών

 Κεντρικής Μακεδονίας Στερεάς Ελλάδας
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ. 6573
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/1982) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2, 3, 4, 6 και Β, 
Γ, Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1992), του άρθρου 1 
παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/97) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/τ.Α΄/2007).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 
160/τ.Α΄/11.8.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 παρ. 1 του
ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α΄/2007).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/1999).
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Γεωγραφίας (συν. 1/17.9.2008) της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Γεωγραφίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Γεωγραφία 
με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το 
ΔΟΑΤΑΠ. σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί 
από ΑΕΙ του εξωτερικού.

4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

7. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος.

Γα δικαιολογητικά με στοιχεία 6, 7 θα κατατεθούν από 
τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς 
και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτους από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 



8174 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμό−
διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 7 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ 

F

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 2045/1.10.2008 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις (ν. 3194/2003 άρθρο 7 παρ. 4), διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία στις 31.8.2009, 
του Γεωργίου Παντή του Κωνσταντίνου, που υπηρετεί 
σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του 
Τομέα Θεωρητικής Φυσικής (με γνωστικό αντικείμενο 
«Θεωρητική Πυρηνική Φυσική ή / και Πυρηνική Ενέργεια») 
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή συμπληρώνει (στις 
16.4.2009) το 67° έτος της ηλικίας του.

  Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φε.1/2720/13.3.2008 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 
και 16 του ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/1983) όπως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2001), διορίζεται η ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ του 
Δημητρίου, με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), βαθμίδας Καθηγητή 
Εφαρμογών στην ειδικότητα Μαίας του Τομέα Μαθημά−
των Βασικής Υποδομής του Τμήματος Μαιευτικής της 

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων 23521/14.10.2008).

      Με την υπ’ αριθμ. Φε.1/2439/6.3.2008 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα−
τος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ−
θρα 15 και 16 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/1983) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του
ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2001), διορίζεται η ΚΑΛΟΓΙΑΝ−
ΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Κωνσταντίνου, με τριετή θητεία σε 
κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), 
βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών στην ειδικότητα «Χει−
ρουργική Νοσηλευτική» του Β΄ Τομέα Μαθημάτων του 
Τμήματος Νοσηλευτικής Α΄ της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων 23521/14.10.2008).

  Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ

F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(T.E.I.) ΛΑΡΙΣΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 8869/10.10.2008 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2001), διαπι−
στώνεται η μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
Καθηγητή Εφαρμογών του τμήματος Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος 
Καρδίτσας, Αχιλλέα Τσιρούκη του Φωτίου, σε μόνιμη 
τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Δασική Βοτανική με έμφαση στην αναπαραγωγική 
φυσιολογία και οικολογία».

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων 23805/15.10.2008).

  Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ

F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 179/1.2.2008 απόφαση του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 15 και 16 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/1983), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 
3 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2001) διορίζεται ο Ανα−
στάσιος Καλημέρης του Θεοδώρου με τριετή θητεία σε 
κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), 
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμε−
νο «Θερμοδυναμικές και ρευστομηχανικές διεργασίες 
σε φυσικά συστήματα» του Τμήματος Οικολογίας και 
Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων 23521/14.10.2008).

  Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2992/Φ30.2/23.9.2008 πράξη του Προ−
έδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1404/1983 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, εξελίσσεται ο Βαϊρης Αχιλλέ−
ας του Αλέξανδρου, μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 
από την μόνιμη θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, σε 
μόνιμη θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνω−
στικό αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών Κατασκευαστικές 
Τεχνολογίες», του Α΄ Τομέα Μηχατρονικής και Βιομη−
χανικών Κατασκευών, του τμήματος Μηχανολογίας της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων 23160/14.10.2008).

  Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

F

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 10602/16.9.2008 εκδοθείσα πράξη 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της παρ. 28, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 7, του 
ν. 3404/2005, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη μετατροπή 
της προσωποπαγής θέσης του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
του Γεωργίου Μπαράκου του Κων/νου, μέλους Ε.Π. του 
τμήματος Μηχανολογίας, της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, σε προσωποπαγή θέση 
Καθηγητή, από 28.8.2008, διότι την ανωτέρω ημερομηνία 
συμπλήρωσε το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του 
(ημερομηνία γεννήσεως 28.8.1943).

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων 23524/15.10.2008).

  Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

  Με την υπ’ αριθμ.: 23123/10.10.2008 Απόφαση Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 
διαπιστώνεται η αποδοχή της παραίτησης και η λύση 
της υπαλληλικής σχέσης, της μονίμου υπαλλήλου ΒΑ−
ΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, κλάδου Τ.Ε. 
Νοσηλευτών−τριών με βαθμό Α΄, από 30.9.2008, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, 
λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007.

  Ο Διοικητής
ΑΝΤ. ΛΑΝΑΡΑΣ
F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

  Με την υπ’ αριθμ. 26040/15.10.2008 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3528/2007 άρθρα 147 και 148, λύεται η υπαλληλική 
σχέση της ΠΟΖΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ του Βασιλείου, μόνι−
μης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, 
με Α΄ βαθμό και 6° Μ.Κ., από 10.10.2008 (ημερομηνία 

υποβολής της δεύτερης αίτησης εμμονής παραίτησης), 
λόγω συνταξιοδότησης από το Δημόσιο.

  Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

F

    ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

  Με την υπ’ αριθμ. 14724/628896/2008 ημερήσια απόφα−
ση του Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαγράφεται από τη δύνα−
μη Προσωπικού λόγω παραίτησης της για προσωπικούς 
λόγους, η ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΖΙΑΡΑ του Παναγιώτη, του 
κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτικής, από 6.10.2008, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

      Με την υπ’ αριθμ. 14725/628896/2008 ημερήσια από−
φαση του Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ−
τικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαγράφεται από 
τη δύναμη Προσωπικού λόγω συνταξιοδότησής της από 
το Δημόσιο, η ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ του Ευθυμίου, του 
κλάδου Δ.Ε. Πρακτικών Νοσοκόμων, από 30.9.2008, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

        Με την υπ’ αριθμ. 14726/628898/2008 ημερήσια από−
φαση του Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ−
τικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαγράφεται από 
τη δύναμη Προσωπικού λόγω συνταξιοδότησής της από 
το Δημόσιο, η ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑ του Αριστείδη, του κλάδου 
Δ.Ε. Πρακτικών Νοσοκόμων, από 30.9.2008, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

  Ο Διοικητής
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ

F

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Διορθώσεις Σφαλμάτων

Σ    την υπ’ αριθμ. 5058/12.5.2008 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, περί διορισμού, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 918/τ.Γ΄/3.10.2008 και αφορά πε−
ριεχ. 6, σελ. 7466, στήλη 1, στίχο 7, επιφέρεται η πιο 
κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο: «…με βαθμό Α΄…»,
στο ορθό: «…με βαθμό Δ΄…».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  Με την υπ ’αριθμ. ΔΣ/ 863/7.8.2008 κοινή απόφαση 

του Διοικητή του Γ.Ν. Πρέβεζας και του Διοικητή του 
Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 του ν. 3528/2007 
μετατάσσεται η υπάλληλος του Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 
ΒΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλάδου ΔΕ ΝΟΣΗ−
ΛΕΥΤΙΚΗΣ, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση κλάδου 
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας 
με τον ίδιο βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει.

  Οι Διοικητές
 Γενικού Νοσοκομείου Γενικού Νοσοκομείου
 Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ» Πρέβεζας
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
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    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ − Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 43/2008 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας Σητείας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 3528/2007 ανακαλείται ο διορισμός της Μπρουσκέλη 
Βασιλικής του Χαραλάμπους σε θέση κλάδου ΓΙΕ Ψυχο−
λόγων του Νοσοκομείου Ημέρας − ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β΄ ΦΑΣΗ 
του Γενικού Νοσοκομείου −Κ.Υ Σητείας, της οποίας ο 
διορισμός είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 779/22.8.2008 τ.Γ΄, 
λόγω μη αποδοχής του διορισμού της.

  Ο Διοικητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

F

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ.Φ22/16/106164/13.10.2008 πράξη 
του Διοικητή Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελ−
ματιών, διαπιστώνεται η απόλυση από την υπηρεσία της 
μονίμου υπαλλήλου με Γ΄ βαθμό κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του Λάμπρου λόγω 
μη εκδίκασης της από 22.3.2008 προσφυγής της κατά 
της υπ’ αριθμ. 50/11.5.2006 απόφασης του Δευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία της επιβλήθηκε η 
πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, εντός εξαμήνου 
από την άσκηση της ενώπιον του Σ.τ.Ε., σύμφωνα με τη 
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 142 ν. 3528/2007. Κατ’ 
εφαρμογή της διάταξης αυτής η υπ’ αριθμ. 50/11.5.2006 
απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
τυγχάνει εκτελεστέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
1 του άρθρου 144 ν. 3528/2007.

Η λύση της υπαλληλικής σχέσης της ανωτέρω θα 
επέλθει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του 
ν. 3528/2007.

      Με την υπ’ αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ14/19/106317/13.10.2008 από−
φαση του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέ−
ρων Επαγγελματιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3528/
2007, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 14198/23.6.2008 (ΦΕΚ 636/
τ.Γ΄/11.7.2008) πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου 
Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων με 
την οποία διορίστηκε ως τακτικός υπάλληλος, ο Ιωάν−
νης Γιαννόπουλος του Φωτίου, σε κενή οργανική θέση 
κλάδου TE Διοικητικού−Λογιστικού, επειδή δεν αποδέ−
χτηκε το διορισμό του ρητώς.

  Ο Διοικητής
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

-
      Με την υπ’ αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ21/230/106037/16.10.2008 

πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού 
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμα τιών 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης της μόνιμης υπαλλήλου με Α΄ βαθμό κλάδου TE 
Διοικητικού−Λογιστικού Αγλαΐας Κοντογιάννη του Δη−
μητρίου από 13.10.2008 ημερομηνία υποβολής της υπ’ 
αριθμ. 106037/13.10.2008 δεύτερης αίτησης παραίτησής 
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 
148 παρ. 5.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Γ. ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΥ  
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