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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

(1)
  Με την αριθμ. 12929−1/1867−1/26.3.2010 πράξη της Προ−

ϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικού του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 
147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/9.2.2007), 
διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης με την 
Υπηρεσία της Ασημίνας Θεοδωρίκα − Φυλακτού του 
Θεοχάρη, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Α΄ και 3ο Μ.Κ. 
του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού, Προϊσταμένης της Δ/νσης 
Καθεστώτων Εισαγωγών − Εξαγωγών Εμπορικής Άμυνας 
της Γεν. Δ/νσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, από 24.3.2010, λόγω υποβολής από την ημερομηνία 
αυτή της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά ο τίτλος 
της θέσης που κατέχει κατά τη λύση της υπαλληλικής 
της σχέσης, καθώς και η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας 
για το ζήλο, το ενδιαφέρον και την ανώτερη αντίληψη 
καθήκοντος που επέδειξε στη διάρκεια της 30ετούς και 
πλέον ευδόκιμης παραμονής της σ’ αυτή.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΖΩΗ ΔΡΙΒΑ

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(2)

Με την αριθμ. Φ. 120.61/8/1390/Β2/17−3−2010 διαπιστωτι−
κή πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 4, παρ. 3 του Ν. 2083/92, γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση του Δημοσθένη Δασκαλάκη του Ιωάννη από 
τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

-
Με την αρ. 21626/ΙΖ/10−3−2010 διαπιστωτική πράξη 

της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Φ.Ε.Κ. 26Α΄) και τις 
διατάξεις του Ν. 3149/03 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελ−
λάδας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 141Α΄), λύεται αυ−
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Καρίνου − Ταλιάννη 
Κλεοπάτρας του Δημητρίου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών − Γραμματέων της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, με βαθμό Α΄ και ΜΚ 3ο, από 18−2−
2010, ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε τη δεύτερη 
αίτηση παραίτησής της.

Με την αρ. 14398/ΙΖ/10−3−2010 διαπιστωτική πράξη της 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Φ.Ε.Κ. 26Α΄) και τις διατάξεις 
του Ν. 3149/03 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και άλ−
λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 141Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη−
λική σχέση της Αρπατζόγλου − Οικονομίδου Πηνελόπης 
του Χρήστου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητι−
κών − Γραμματέων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθή−
κης Μυτιλήνης, με βαθμό Α΄ και ΜΚ 3ο, από 18−2−2010,
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ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε τη δεύτερη αί−
τηση παραίτησής της.

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ

-
  Με την αριθμ. 34810/Η/26−3−2010 Πράξη του Προϊσταμέ−

νου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, του Ν. 3528/2007 
(Φ.Ε.Κ. 26/9−2−2007 τ.Α΄), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης του Αθανάσιου Γούσια του Στέρ−
γιου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, 
με βαθμό Α΄ και M.Κ. 1, της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, από 26/3/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησής του.

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της 
υπηρεσίας για τα 34 έτη, 6 μήνες και 27 ημέρες, ευδόκιμης 
υπηρεσιακής του παραμονής και διατηρείται επί τιμή, στο 
πρόσωπο του, ο τίτλος της θέσης που κατείχε, κατά την 
αποχώρησή του από την υπηρεσία, δηλαδή του Προϊστα−
μένου της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας.

    Με την αριθμ. 31930/Η/19−3−2010 Διαπιστωτική Πρά−
ξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
148, του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/9−2−2007 τ.Α΄), διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Σι−
δερής Παπαντωνίου του Λάμπρου, υπαλλήλου με βαθμό 
Α΄ και Μ.Κ. 3, του κλάδου ΔΕ 06 Χειριστών Διατρητικών 
Μηχανών, της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, από 18−3−2010, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    Με την αριθ. 1079/17−3−2010 απόφαση του Προϊσταμέ−
νου του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Εύβοιας 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
147 και 156 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/9−2−2007 τ.Α΄), 
διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την 
υπηρεσία από 14/2/2010 της Κούκουζα Σταματίας του 
Νικολάου εκπ/κού κλ. ΠΕ05 του Γυμνασίου Βασιλικού με 
βαθμό Α΄ και ΜΚ 9 μετά το θάνατο της στις 14/2/2010 
(έγγραφο 19/14−2−2010, Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του 
Ληξιαρχείου Δήμου Ληλαντίων).

  Ο Προϊστάμενος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ

F

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(3)
  Με την αριθμ. Φ.80420/6293/956/23−3−2010 απόφαση 

του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του Μαργαρώνη Δημητρίου του 

Βλασίου, υπαλλήλου με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Κοι−
νωνικής Ασφάλισης, και 1ο Μ.Κ., της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, από 15−3−2010, ημερομηνία κατά 
την οποία με αίτησή του δηλώνει ότι εμμένει στην από 
26−2−2010 υποβληθείσα αίτηση παραίτησής του.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(4)
  Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 35134/23−3−2010 απόφαση 

της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 29 
του Ν. 2072/1992 του άρθρ. 153 του Ν. 3528/2007 καθώς 
και του Π.Δ. 187/09 (Φ.Ε.Κ. 214/τ.Α/7−10−09), απολύεται 
λόγω νόσου ο ιατρός ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ο οποίος υπηρετεί σε θέση ιατρών ΕΣΥ ως 
Δ/ντής Καρδιολογίας του Γ.Ν. Βέροιας.

    Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π.4231/23−3−2010 απόφαση της 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 29 του 
Ν. 2072/1992 του άρθρ. 153 του Ν. 3528/2007 καθώς και 
του Π.Δ. 187/09 (Φ.Ε.Κ. 214/τ.Α/7−10−09), απολύεται λόγω 
νόσου ο ιατρός ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο 
οποίος υπηρετεί σε θέση ιατρών ΕΣΥ ως Αναπλ. Δ/ντης 
Ορθοπαιδικής του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
(5)

  Με την υπ’ αριθμ. 901199/6/1−κ από 24−3−2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 περίπτωση α’ 
και 156 του ν. 3528/2007 (Α΄−26), σε συνδυασμό με το άρ−
θρο 53 παρ. 20 του ν. 3585/2007 (Α΄−148) και την υπ’ αριθμ. 
7004/3/49 από 20−11−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄−2365), απο−
λύεται από την Υπηρεσία, από 10−3−2010, ο Αγροφύλακας 
(901199) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Παύλου, του 
Αγρονομικού Τμήματος Καβάλας, με Μ.Κ. 17ο, λόγω επιβο−
λής σ’ αυτόν από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο και Δευτερο−
βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της πειθαρχικής ποινής της 
απόταξης, λόγω αυθαίρετης απουσίας από την εκτέλεση 
των καθηκόντων του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 9 παρ. 1 περιπτ. ζ΄ του π.δ. 124/2009.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(6)

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στο αριθμ. 197/Γ/12−3−2010 Φ.Ε.Κ., που δημοσιεύθηκε πε−
ρίληψη της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/12442/1−2−2010 
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απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και 
αφορά στην μετάταξη του Κακομήτα Παύλου του Δη−
μητρίου, μόνιμου υπαλλήλου με Β΄ Βαθμό και 10ο Μ.Κ. 
του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ΥΠΠΟΤ, 
σε κενή οργανική θέση του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού −
Λογιστικού ειδικότητας Διοικητικού, κατανεμημένη στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Του−
ρισμού, επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση:

α) από το εσφαλμένο:
«μετατάσσεται ο Κακομήτας Παύλος του Δημητρίου 

μόνιμος υπάλληλος με Α΄ Βαθμό και 10ο Μ.Κ.»
β) στο ορθό:
«μετατάσσεται ο Κακομήτας Παύλος του Δημητρίου 

μόνιμος υπάλληλος με Β΄ Βαθμό και 10ο Μ.Κ.».

  Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ

F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(7)

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την 1841/16−3−2010 πράξη του Νομάρχη Ανατολι−
κής Αττικής, διαπιστώνεται, βάσει των διατάξεων της 
παρ. 3 του άρθρου 35 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι−
κα (Ν. 3528/2007), η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης του υπαλλήλου της Δ/νσης Χωροταξίας και 
Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα της Ν.Α.Α.Α. Γκίκα Νικήτα 
του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας 
Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, από 8−3−2010, ημερο−
μηνία κατά την οποία ο ανωτέρω ορκίστηκε ως μόνιμος 
υπάλληλος στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

  Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

F

    ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΡΟΔΟΠΗΣ − ΕΒΡΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ

  Με την αριθ. 913/22−3−2010 Πράξη του Νομάρχη Έβρου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
62 και 112 του Π.Δ. 30/96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 147, 152, 155 και 156 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται ότι ο Χριστοφορίδης Λάζαρος του Ευστρατί−
ου υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας 
Γεωπόνων με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1ο 
απολύθηκε αυτοδίκαια από την Υπηρεσία στις 21−3−
2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή συμπληρώνει 
τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημό−
σια υπηρεσία και έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της 
ηλικίας του.

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμουμε τον τιμητικό 
τίτλο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Γεωργίας του 
Επαρχείου Β. Έβρου και εκφράζουμε την ευαρέσκειά 
μας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στην 
Υπηρεσία του και κατ’ επέκταση στο Κράτος και στους 
πολίτες κατά τη διάρκεια της τριακονταπενταετούς 
ευδόκιμης υπηρεσίας του.

  Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Με την αριθμ. 2377/16−3−2010 απόφαση Νομάρχη Ευ−
βοίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 152 και 155 του Ν. 3528/07 διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου 
ΚΑΨΙΩΤΟΥ − ΝΙΚΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του Ταξιάρχη κλά−
δου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδ. Γεωπονίας από 15−3−2010 διότι 
κατά την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε το εξηκοστό 
(60ο) έτος της ηλικίας της και τριακονταπενταετή (35) 
πραγματική συντάξιμη δημόσια υπηρεσία.

  Ο Νομάρχης
ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

F

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθ. 12318/24−11−2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Μεσσηνίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Π.Δ. 30/96 (Φ.Ε.Κ. 21 τ.Α΄) «Κώδικας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 
του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄), μετατάσσεται η υπάλ−
ληλος της Ν.Α. Μεσσηνίας, Παπαδήμα Ευγενία του Ηλία, 
κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού με τον Α΄ βαθμό.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1648/9−3−2010).

  Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ

F

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 

 Με την αριθμ. 2108/ΔΙΟΙΚ/875/12−3−10 απόφαση του 
Νομάρχη Πέλλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 20 του Ν. 3528/2007 και 62 και 112 
του Π.Δ. 30/1996 και ύστερα από την υποβολή της από 
8−12−2009 υπεύθυνης δήλωσης της Σιρκελή Φανής του 
Μιχαήλ με την οποία αυτή δεν αποδέχεται το διορισμό 
της στην Ν.Α. Πέλλας, ανακαλείται η αριθμ. 4199/ΔΙΟΙΚ/
1919/1−6−2009 όμοια απόφασή του (Φ.Ε.Κ. 862/26−10−2009 
τ.Γ΄) κατά το μέρος που αφορά το διορισμό της Σιρκελή 
Φανής του Μιχαήλ στη Ν.Α. Πέλλας, σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχα−
νικών με εισαγωγικό βαθμό Δ΄. 

 Ο Νομάρχης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

F

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.1379/1−3−2010 απόφαση 
του Νομάρχη Χίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 3528/2007 και 
του Π.Δ. 30/96, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του Παπαδημητράκη Λαμπρινού 
του Αλεξάνδρου, που υπηρετούσε στη Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, κα−
τηγορίας ΔΕ, κλάδου Τεχνιτών Γεωργίας, με βαθμό Α΄, 
από 1−3−2010, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε 
35 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, επίσης έχει 
συμπληρωθεί το 60ο έτος της ηλικίας του (ημερομηνία 
γέννησής του 7−1−1948).

  Ο Νομάρχης
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ
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    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(8)

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

   Με την 9184/22−2−2010 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 του ν. 3528/07, 
μετατάσσεται ο Σέργιος Σαλονικίδης του Ομήρου από 
την προσωρινή θέση Τεχνικού − Ηλεκτρολόγου ΔΕ κατη−
γορίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε προσωρινή συνι−
στώμενη προσωποπαγή θέση υπαλλήλου Τεχνολογικών 
Εφαρμογών TE κατηγορίας με την ίδια σχέση εργασίας, 
επειδή απέκτησε τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτι−
κής βαθμίδας (πτυχίο ΤΕΙ Χαλκίδας), με δέσμευση κενής 
θέσης του ΔΕ κλάδου Διοικητικού − Λογιστικού.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων: 4419/15−3−2010).

    Με την 9179/19−2−2010 Πράξη του Πρύτανη του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 του 
ν. 3528/07, μετατάσσεται ο Γεώργιος Κανέλης του Θε−
οπόμπου από την προσωρινή θέση Διοικητικού υπαλ−
λήλου ΔΕ κατηγορίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε 
προσωρινή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Διοικητι−
κού υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας με την ίδια σχέση ερ−
γασίας, επειδή απέκτησε τίτλο σπουδών ανώτερης εκ−
παιδευτικής βαθμίδας (πτυχίο του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου), με δέσμευση κενής θέσης του ΠΕ κλά−
δου Διοικητικού − Οικονομικού.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων: 4419/15−3−2010).

    Με την 9101/3−2−2010 Πράξη του Πρύτανη του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 
του ν. 3528/07 και του άρθρου 12 του ν. 3230/2004, με−
τατάσσεται η Αναστασία Μόλλα του Σταύρου από την 
οργανική θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΔΕ κατηγορίας 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
σε προσωρινή συνιστώμενη θέση Διοικητικού υπαλλή−
λου ΠΕ κατηγορίας με την ίδια σχέση εργασίας επειδή 
κατέχει τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμί−
δας (πτυχίο Α.Ε.Ι.), με ταυτόχρονη δέσμευση κενής θέ−
σης μόνιμου προσωπικού.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων: 4419/15−3−2010).

  Ο Πρύτανης 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 1302
    Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωγραφίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ετήσι−
ου προγραμματισμού 2004−05, στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμε−
νο «Χωροταξικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 16/12/2009 αποφά−

σισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄ του 
Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 
και άρθ. 21 του ίδιου νόμου, του άρθ. 14 παρ. 2 και 3 του 
Ν. 1268/1982, του άρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του άρθ. 1 και 
άρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Γεωγραφίας
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Χωροταξικός 
και Περιφερειακός Σχεδιασμός».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας

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

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 8 Μαρτίου 2010

  Ο Πρύτανης 
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ
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    Αριθμ. 1301
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωγραφίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ετή−
σιου προγραμματισμού 2004−05, στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με 
γνωστικό αντικείμενο «Γεωπληροφορική στις Κοινω−
νικές Επιστήμες». 

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 16/12/2009 αποφά−
σισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄ του 
Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 
και άρθ. 21 του ίδιου νόμου, του άρθ. 14 παρ. 3 και 4 του 
Ν. 1268/1982, του άρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του άρθ. 1 και 
άρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Γεωγραφίας
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 
«Γεωπληροφορική στις Κοινωνικές Επιστήμες».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας

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

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

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

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

Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 8 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

-
    Αριθμ. 1303
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωγραφίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ετήσι−
ου προγραμματισμού 2006−07, στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμε−
νο «Χωρική Οικολογία και Βιογεωγραφία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 16/12/2009 αποφά−
σισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄ του 
Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 
και άρθ. 21 του ίδιου νόμου, του άρθ. 14 παρ. 2 και 3 του 
Ν. 1268/1982, του άρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του άρθ. 1 και 
άρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Γεωγραφίας
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική 
Οικολογία και Βιογεωγραφία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας

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

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
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Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 8 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) 

 Με την αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ21/87/28168/23−3−2010 πράξη 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ορ−
γανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της μόνιμης υπαλλήλου με Α΄ βαθμό κλάδου ΔΕ Προ−
σωπικού Η/Υ Κυριακής Αγιοταφυτάκη του Γεωργίου από 
17−3−2010 ημερομηνία υποβολής της αρ. πρωτ. 28168/
17−3−2010 δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148 παρ. 5.

    Με την αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ21/86/27816/23−3−2010 πρά−
ξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών δι−
απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης του μόνιμου υπαλλήλου Κωνσταντίνου Κώστα του 
Μενελάου από 4−3−2010 ημερομηνία υποβολής της αρ. 
πρωτ. 2437/4−3−2010 (Περ/κό Τμ. Ο.Α.Ε.Ε. Άρτας) δεύτε−
ρης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148 παρ. 5.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού
ΑΝΑΣΤ. ΑΝΘΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Με την αρ. 308/19−3−2010 διαπιστωτική πράξη του 
Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, στις 19−3−2010 λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κοφτσιατζίδου 
Μαρίας του Γεωργίου, η οποία υπηρετούσε σε προσω−
ρινά συνιστώμενη θέση του κλάδου ΤΕ Μαιών του Κ.Υ. 
Σουφλίου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης με βαθμό Α΄ και 3ο Μ.Κ., και σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του 
Ν. 3528/07, λόγω συνταξιοδότησης.

Με την αριθμ. 306/1−3−2010 Απόφαση του Αναπληρω−
τή Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 20 του Ν. 3528/2007, ανακαλείται ο δι−
ορισμός των παρακάτω υπαλλήλων σε κενές οργανικές 
θέσεις της κατηγορίας Τ.Ε. του κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτι−
κής του Π.Γ.Ν.Α., λόγω μη αποδοχής του διορισμού:

1. Λεμονάκης Νικόλαος του Βαϊου
2. Τανταλίδου Παγώνα του Σιδέρη.

  Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΝΤΗΣ

F
      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

 Με την αριθμ. 16/12−1−2010 Απόφαση της Διοικητού του 
Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρα 
70, 73 και 74 (Υπαλληλικός Κώδικας) μετατάσσεται η 
ΓΟΥΣΗ ΜΠΑΚΑΛΗ ΦΑΝΗ του Φωτίου υπάλληλος του 
Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» του 
κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου TE Νοσηλευτικής με Β΄ βαθμό.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 1653/2−3−2010).

  Η Διοικητής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ
F

      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Με την αριθμ. 35419/30−12−2009 απόφαση της Ανα−
πληρώτριας Διοικήτριας του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, και 17 του Ν. 3528/2007 (τεύ−
χος Α΄), διορίζεται σε κενή Οργανική θέση, του κλάδου 
ΤΕ Μαιών/τών ως Δόκιμος Υπάλληλος, με βαθμό Δ΄, η 
Σαμαρά Ευδοκία του Ιωάννη.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Υ. και Κ.Α. 798/08−02−2010)  

  Ο Διοικητής κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

F
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

Με την υπ’ αριθ. 101/24−03−2010 Απόφαση του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 
και του άρθρου 148 του Ν. 3528/Α΄/9−2−2007, διαγράφε−
ται από 22−3−2010 από τη δύναμη του προσωπικού του 
Νοσοκομείου η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  του ΛΑΜΠΡΟΥ, 
κατηγορίας – κλάδου ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, λόγω υποβο−
λής της αριθ. πρωτ. 8818/22−3−2010 αίτησης παραίτησης 
και λόγω διορισμού της στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 

Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

  Με την αριθμ. 126/8−3−10 διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ 
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ΑΝΔΡΕΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική 
σχέση από 28−2−10, ημερομηνία β΄ αίτησης παραίτησης, 
του μονίμου (με ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό φορέα 
ΙΚΑ) υπαλλήλου Τζίμη Γεωργίου του Θεοφάνη, κλάδου 
ΥΕ Τραπεζοκόμων με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 6ο ΥΕ, προκει−
μένου να συνταξιοδοτηθεί.

Με την αριθμ. 119/8−3−10 διαπιστωτική πράξη του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ−
ΔΡΕΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέ−
ση από 28−2−10, ημερομηνία β΄ αίτησης παραίτησης, της 
μονίμου υπαλλήλου Τούμπα Πηνελόπης του Σταύρου, 
κλάδου TE Λογιστικής με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 3ο TE, προ−
κειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

Με την αριθμ. 125/8−3−10 διαπιστωτική πράξη του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ−
ΔΡΕΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέ−
ση από 28−2−10, ημερομηνία β΄ αίτησης παραίτησης, της 

μονίμου υπαλλήλου Κωνσταντοπούλου Σταυρούλας του 
Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού με βαθμό 
Α΄ και Μ.Κ. 1ο ΔΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

  Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»

  Με την 7η/23−3−2010 πράξη του Διοικητή του Γενικού 
Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ», που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 
του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
του ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ισίδωρου, κλάδου ΔΕ Τε−
χνικού ειδικότητας ηλεκτρονικού του Νοσοκομείου μας 
με το βαθμό Α΄, μετά την από 22−3−2010 δεύτερη αίτηση 
παραίτησης, εμμένοντας στην από 1−3−2010 πρώτη πα−
ραίτησή του, βάσει της οποίας γίνεται αυτοδίκαια απο−
δεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από 22−3−2010.

  Ο Διοικητής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

  Στο Φ.Ε.Κ. 191/9−3−2010/τ.Γ΄ στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι υπ’ αρίθμ. 3679/27−7−2009 και 3880/6−8−2009 αποφάσεις 
του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
(Μακεδονίας), περί διορισμού των υπαλλήλων ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ και ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, να γίνει διόρθωση 
στον κλάδο, βαθμό και την κατηγορία

Από το εσφαλμένο:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑΣ

1 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ)

Δ΄ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στο σωστό:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

1 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ)

Ε΄ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Ο Διευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΜΠΑΤΣΚΟΣ

Ö

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 
(9)

    ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2008 (Φ.Ε.Κ. 516/8−10−2008, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) 
Σύμφωνα με την 573/23.3.2010 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 12 § 1 του ν. 2454/1997 (Φ.Ε.Κ. 7/Α΄/30.1.1997) και αφορά διάθεση υποψηφίων, στις περιπτώσεις που, 
μετά την κατανομή θέσεων διορισμού εκπαιδευτικών κατ’ έτος στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18Α), εξαντλούνται οι διοριστέοι του ενός κλάδου, ο 
αριθμός των διοριζομένων συμπληρώνεται από υποψηφίους για διορισμό του άλλου κλάδου.



2138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΣΤΙΣ ΚΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

Α/Α ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤ.

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΣ
ΓΡΑΠΤΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ

1 52 28730 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑ ΑΔΑ ΑΖ581293 74,69 2,2 76,9

2 53 14384 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΑΡ ΚΩΝ ΑΖ766398 72,01 4,8 76,8

3 54 3124 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΙΣ ΓΕΩ ΑΒ245255 74,28 2,36 76,6

  Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΪΚΟΣ 

Ö
    ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

  με την 402/1−3−2010 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/765Μ/2008 προκήρυξη της Κοινό−
τητας Κυριακίου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 131/26−3−2008 (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) 
ΛΑΔΟΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) 
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Η Επιτροπή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΟΛΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΡΕΒΥΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ  

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*03002791204100008*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2010-04-13T09:54:42+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




