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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.415.1/8/09/9.10.2009 απόφαση του 
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδόθη−
κε στην Αθήνα σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 846/7.12.1968 
β.δ. «Περί οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 298/Α΄/14.12.1968, όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, το ν.1351/1983 
«Περί εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκ−
παίδευση και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 56/Α΄/28.4.1983, το ν. 3648/2008 (Άρθρο 11) «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις», που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 38/Α΄/29.2.2008, τους πίνακες 
επιτυχόντων Ναυτικών Δόκιμων, Έλληνες εξωτερικού, 
Ακαδημαϊκού έτους 2009−2010, του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίσθηκε:

2. Η κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, των κά−
τωθι:

α. Λειβαδίτη Δημητρίου του Χρήστου, ως Μάχιμο Γενι−
κής σειράς ειδικής κατηγορίας του ν. 3648/08 (΄Ελληνας 
εξωτερικού).

β. Βλάσση Ευάγγελου του Κωνσταντίνου, ως Μηχα−
νικό Γενικής σειράς ειδικής κατηγορίας του ν. 3648/08 
(΄Ελληνας Εξωτερικού).

3. Οι ανωτέρω κατετάγησαν στη ΣΝΔ, την 8.10.2009, 
ημέρα Πέμπτη.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΝ/Ε4 90/8.10.2009).

Ο Αρχηγός κ.α.α.
Ο Υπαρχηγός  
Ν. ΒΑΖΑΙΟΣ
    F 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2)

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 5389/6.10.2009 απόφαση του Διευθυ−
ντή της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του ν.3687/2008 
και 148 παρ. 5 του ν.3528/2007 διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρε−
σία, της εκπαιδευτικού Καρβέλη−Τσάγκανου Γεωργίας, 
κλάδου ΠΕ6 του 3ου Γ/σίου Αγ. Παρασκευής, με βαθμό 
Α΄, Μ.Κ. 2 και Α.Μ. 123342, επειδή υπέβαλε αίτηση παραί−
τησης από την Υπηρεσία την 7.8.2009 και στις 6.10.2009 
παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης.

    Με την υπ’ αριθμ. 5371/6.10.2009 απόφαση του Διευθυ−
ντή της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του ν. 3687/2008 
και 148 παρ. 5 του ν.3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία, 
της εκπαιδευτικού Κουτάντζη Άννας του Αθανασίου, 
κλάδου ΠΕ2 του 2ου Γ/σίου Αγ. Παρασκευής, με βαθμό 
A΄, MK4 και Α.Μ:137384, επειδή υπέβαλε αίτηση παραί−
τησης από την Υπηρεσία την 5.8.2009 και στις 4.10.2009 
παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης.

      Με την υπ’ αριθμ. 5353/6.10.2009 απόφαση του Διευθυ−
ντή της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του ν.3687/2008 
και 148 παρ. 5 του ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία, 
του εκπαιδευτικού Διερωνίτη Δημητρίου του Χριστόφο−
ρου, κλάδου ΠΕ4−3 του 5ου Γ/σίου Αγ. Παρασκευής με 
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βαθμό Α΄, Μ.Κ. 1 και Α.Μ : 133990, επειδή υπέβαλε αίτη−
ση παραίτησης από την Υπηρεσία την 3.8.2009 και στις 
2.10.2009 παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης.

      Με την υπ’ αριθμ. 5361/6.10.2009 απόφαση του Διευθυ−
ντή της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του ν.3687/2008 
και 148 παρ. 5 του ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία, 
της εκπαιδευτικού Δενδρινού Ευγενίας του Χρήστου, 
κλάδου ΠΕ6 του 2ου Γ/σίου Ν.Ψυχικού με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 
3 και Α.Μ. 134529, επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης 
από την Υπηρεσία την 7.8.2009 και στις 6.10.2009 πα−
ρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υπο−
βολή της πρώτης αίτησης παραίτησης.

      Με την υπ’ αριθμ. 5296/5.10.2009 απόφαση του Διευθυ−
ντή της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας που εκδόθηκε, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του ν.3687/2008 
και 148 παρ. 5 του ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρε−
σία, του εκπαιδευτικού Ματσούκα Ευθυμίου του Κων/
νου, κλάδου ΠΕ.09 του 1ου Γ.Ε.Λ. Παπάγου με βαθμό Α΄, 
Μ.Κ. 6 και Α.Μ 149109, επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτη−
σης από την Υπηρεσία την 31.7.2009 και στις 30.9.2009 
παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης.

      Με την υπ’ αριθμ. 5379/6.10.2009 απόφαση του Διευθυ−
ντή της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 του ν.3687/2008 
και 148 παρ. 5 του ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία, 
της εκπαιδευτικού Κουδουνά−Μαυρομματάκη Ειρήνης 
του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ2 του 1ου Γ.Ε.Λ. Ν. Ψυχικού, 
με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 1 και Α.Μ:123322, επειδή υπέβαλε αίτη−
ση παραίτησης από την Υπηρεσία την 6.8.2009 και στις 
5.10.2009 παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης.

  Ο Διευθυντής
ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

    - 
 Με την υπ’ αριθμ. 7661/9.10.2009 απόφαση της Διευ−

θύντριας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/9.2.2007 άρθρα 147, 
152, 155, 156, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία της Γκανάτσιου 
Βαλλή Βασιλικής του Αθανασίου εκπ/κού κλ. ΤΕ1−1 Σχε−
διάστρια, της ΕΠΑΣ Ν. Σμύρνης με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 8, 
από 9.10.2009, ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης προ−
θεσμίας δύο (2) μηνών από την αίτηση παραίτησης.

      Με την υπ’ αριθμ. 7659/9.10.2009 απόφαση της Διευ−
θύντριας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/9.2.2007 άρθρα 
147, 152, 155, 156, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η λύση 
της υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία του Πανα−
γόπουλου Ιωάννη του Αριστείδη, εκπ/κού κλ. ΠΕ3 Μαθη−
ματικός, του ΕΠΑ.Λ Αλίμου με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 6, από 
9.10.2009, ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης προθεσμί−
ας δύο (2) μηνών από την αίτηση παραίτησης.

      Με την υπ’ αριθμ. 7657/9.10.2009 απόφαση της Διευ−
θύντριας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/9.2.2007 άρθρα 147, 
152, 155, 156, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία του Καπνόπου−
λου Γεώργιου του Αθανασίου, εκπ/κού ,κλ. ΠΕ17−6 Μηχα−
νολόγος, της ΕΠΑΣ Ν. Σμύρνης με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1, 
από 9.10.2009, ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης προ−
θεσμίας δύο (2) μηνών από την αίτηση παραίτησης.

  Η Διευθύντρια
ΔΟΜΝΑ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

-   
 

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/3138/5.10.2009 απόφαση του 
Διευθυντή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007 
άρθρα 96, 148, 156, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ−
ση από την υπηρεσία της Γρηγοριάδου Χριστίνας του 
Ιωάννου καθηγήτριας κλάδου ΠΕ2, του 5ου Γυμνασίου 
Βέροιας, με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 6, από 4.10.2009, ημερομηνία 
παρέλευσης άκαρπης προθεσμίας δύο μηνών από την 
υποβολή της αίτησης παραίτησης στις 4.8.2009.

  Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

    - 
 Με την υπ’ αριθμ. Φ10.1/8528/5.10.2009 απόφαση του 

Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε Ν. Ηρακλείου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του 
ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης με το Δημόσιο της Τζελέπη Θεοδώρας 
το Αναστασίου, εκπ/κού, κλάδου ΠΕ4 (Βιολόγων) με βαθ−
μό Α΄ και Μ.Κ. 4, του 3ου ΓΕΑ Ηρακλείου, από 4.10.2009, 
επειδή παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο μηνών από την 
υποβολή της από 5.8.2009 αίτησης παραίτησης.

  Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

    - 
 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/3720/9.10.2009 απόφαση του 
Διευθυντή της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 
τ. Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το 
Δημόσιο της Γιαννακουδάκη Ιωάννας του Εμμανουήλ, 
τ. εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ4−4 (Βιολόγων), με βαθμό A΄, 
M.K. 3 και A.M. 138725 του Γυμνασίου Πρ. Ηλία Ηρακλεί−
ου Κρήτης, από 9.10.2009, επειδή παρήλθε άπρακτη η 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης 
παραίτησής της από την Υπηρεσία.

      Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/3723/9.10.2009 απόφαση του 
Διευθυντή της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ν. Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 
τ. Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δη−
μόσιο της Κοκολάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, τ. εκπαι−
δευτικού κλάδου ΠΕ2−1 (Φιλολόγων), με βαθμό A΄, M.K. 
3 και A.M. 901215, του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης 
από 9.10.2009, επειδή παρήλθε άπρακτη η προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτη−
σής της από την Υπηρεσία.

      Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/3717/9.10.2009 απόφαση του 
Διευθυντή της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
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τάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 
τ. Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δη−
μόσιο του Καγιαμπάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, τ. εκ−
παιδευτικού κλάδου ΠΕ3−1 (Μαθηματικών), με βαθμό A΄, 
M.K. 2 και A.M. 137775 του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου 
Κρήτης, από 9.10.2009, επειδή παρήλθε άπρακτη η προ−
θεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης πα−
ραίτησής του από την Υπηρεσία.

  Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ

    - 
 Με την υπ’ αριθμ. 3927/9.10.2009 απόφαση του Προϊ−

σταμένου του 1ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 
και 148 παρ. 1, και 5 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρε−
σία της ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ, εκπ/κού 
κλάδου ΠΕ2 (Φιλολόγων), με A.M. 152253, Μ.Κ. 5, βαθμό 
Α΄, του 3ου Γ/σίου Πολίχνης Ν. Θεσ/νίκης, από 9.10.2009, 
ημερομηνία συμπλήρωσης διμήνου από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης παραίτησης.

    Με την υπ’ αριθμ. 3912/9.10.2009 απόφαση του Προϊ−
σταμένου του 1ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 
και 148 παρ. 1,και 5 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρε−
σία του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, εκπ/
κού κλάδου ΠΕ3 (Μαθηματικών), με A.M. 124583, Μ.Κ. 
2, βαθμό Α΄, του 1ου ΓΕ.Λ. Πολίχνης Ν. Θεσ/νίκης, από 
9.10.2009, ημερομηνία συμπλήρωσης διμήνου από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.

    Με την υπ’ αριθμ. 3906/9.10.2009 απόφαση του Προϊ−
σταμένου του 1ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 
και 148 παρ. 1,και 5 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπη−
ρεσία του ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εκπ/κού 
κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), με A.M. 120162, Μ.Κ. 1, 
βαθμό Α΄, του 4ου Γ/σίου Νεάπολης Ν. Θεσ/νίκης, από 
9.10.2009, ημερομηνία συμπλήρωσης διμήνου από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.

    Με την υπ’ αριθμ. 3907/9.10.2009 απόφαση του Προϊ−
σταμένου του 1ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 
και 148 παρ. 1 ,και 5 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπη−
ρεσία του. ΝΙΓΔΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ, εκπ/κού 
κλάδου ΠΕ13 (Νομικών), με A.M. 906533, Μ.Κ. 2, βαθμό 
Α΄, του 2ου Γ/σίου Συκεών Ν. Θεσ/νίκης, από 9.10.2009, 
ημερομηνία συμπλήρωσης διμήνου από την ημερομη−
νία υποβολής της αίτησης παραίτησης. 

 Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΝΤΑΟΥΛΑΣ

    - 
 Με την υπ’ αριθμ. 4820/Φ. 10.2/9.10.2009 πράξη του 

Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το ν. 3528/2007 άρθρο 148 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), 
λύεται από 9.10.2009 η υπαλληλική σχέση της Κωφού 
Γκιόγκη Ευαγγελίας του Γεωργίου (A.M. 125512), εκπ/κού, 
κλάδου ΠΕ2 (Φιλολόγων), με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1, του 

2ου ΓΕΛ Καβάλας, λόγω παρέλευσης (2) δύο μηνών από 
την υποβολή της αίτησης της (ημερομηνία 1ης αίτησης 
10.8.2009).

    Με την υπ’ αριθμ. 4844/Φ.10.2/9.10.2009 πράξη του Δι−
ευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το ν. 3528/2007 άρθρο 148 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), 
λύεται από 9.10.2009 η υπαλληλική σχέση της Πατρω−
νίδου Δωροθέας του Γεωργίου (A.M. 122034), εκπ/κού, 
κλάδου ΠΕ2 (Φιλολόγων), με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2, του 
2ου Γυμνασίου Καβάλας, λόγω παρέλευσης (2) δύο μη−
νών από την υποβολή της αίτησης της (ημερομηνία 1ης 
αίτησης 10.8.2009).

  Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

    - 
 Με την υπ’ αριθμ. 4832/7.10.2009 απόφαση του Διευθυ−

ντή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδεκανήσου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 
άρθρο 148, λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση 
(λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από την υποβολή της πρώτης αίτησης για συνταξιοδό−
τηση) την 6.10.2009 της Δήμου−Παρασκευά Βασιλικής 
του Κων/νου, δασκάλας, με AM: 544522), στο 16° Δημ. 
Σχολ. Πόλεως Ρόδου με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2.

    Με την υπ’ αριθμ. 4876/12.10.2009 απόφαση του Διευ−
θυντή της Δ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδεκανήσου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρ−
θρο 148, λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση (λόγω 
παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από 
την υποβολή της πρώτης αίτησης για συνταξιοδότηση) 
την 9.10.2009 της Χριστοφή−Χρύσαλλου Αικατερίνης του 
Εμμανουήλ νηπιαγωγού ( με AM: 533713), στο 15ου Νηπι−
αγωγείου Πόλεως Ρόδου, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.1.

  Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ

    - 
   Με την υπ’ αριθμ. 2050/9.10.2009 απόφαση του Διευ−

θυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του ν. 3528/2007(ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ.Α΄), λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία του Σακαβίτση 
Σωτήριου του Ηλία, δασκάλου στην Διάθεση του ΠΥΣΠΕ 
Θεσπρωτίας, του Κλάδου Δ/λων, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2, 
από 9.10.2009, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώ−
θηκαν δύο (2) μήνες από την υποβολή της παραίτησης 
του από την υπηρεσία (Α.Μ. 541263).

      Με την υπ’ αριθμ. 2051/9.10.2009 απόφαση του Διευ−
θυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του ν. 3528/2007(ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ.Α΄), λύεται αυτοδί−
καια η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία του Κολιού−
ση Χαρίση του Ευαγγέλου, δασκάλου του Β΄ 12/θ. Δημ. 
Σχολείου Ηγουμενίτσας, του Κλάδου Δ/λων, με βαθμό 
Α΄ και Μ.Κ. 1, από 9.10.2009, ημερομηνία κατά την οποία 
συμπληρώθηκαν δύο (2) μήνες από την υποβολή της πα−
ραίτησης του από την υπηρεσία (Α.Μ. 541698).

  Ο Διευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
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ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(3)
 Με την υπ’ αριθμ. 333043/10.10.2009 πράξη της Υπουρ−

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148 του 
ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση της 
υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού−Λογιστικού με 
βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1ο, Γκρίλλα Άννας του 
Ελισσαίου, από 16.10.2009, επειδή κατά την ημερομηνία 
αυτή συμπλήρωσε τριακονταπενταετή πραγματική και 
συντάξιμη δημόσια υπηρεσία, και έχει συμπληρώσει το 
60ό έτος της ηλικίας της.

Στην υπάλληλο Γκρίλλα Άννα, μετά την τριακονταπε−
νταετή ευδόκιμη παραμονή της, απονέμεται η ευαρέ−
σκεια της υπηρεσίας.

Με εντολή Υπουργού
  Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

 F 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(4)
    Με Προεδρικό διάταγμα της 15ης Οκτωβρίου 2009, που 

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), γίνεται δεκτή η πα−
ραίτηση από την Υπηρεσία του Συμβούλου της Επικρα−
τείας, Σταύρου Χαραλάμπους του Αντωνίου.

    Με την υπ’ αριθμ. 120348/19.10.2009 πράξη του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 79 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμε−
λητών» (ΦΕΚ 126/Α΄), διαπιστώνεται ότι ο Σπυρίδων ΑΛΕ−
ΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ του Γρηγορίου, δικαστικός επιμελητής 
στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει εκπέ−
σει αυτοδίκαια από την υπηρεσία, επειδή καταδικάσθη−
κε σε ποινή φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών για υπεξαί−
ρεση στην υπηρεσία, με την υπ’ αριθμ. 13479/20.2.2004 
απόφαση του Γ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, 
η οποία κατέστη αμετάκλητη.

      Με την υπ’ αριθμ. 136768/19.10.2009 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 2 έως 7 και 14 έως 16 του ν. 2318/1995 « Κώδικας 
Δικαστικών Επιμελητών» (ΦΕΚ 126/Α΄), διορίζεται δικα−
στικός επιμελητής στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου 
Λευκάδας ο Παντελής ΛΑΡΔΑΣ του Νικολάου, ο οποίος 
πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 
29η Μαΐου 2009 για το ως άνω Πρωτοδικείο, έλαβε το 
βαθμό 7,15 και έχει και τα λοιπά νόμιμα προσόντα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

    Με την υπ’ αριθμ. 140728/19.10.2009 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
35 παρ. 1 του ν.2830/00 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», 
γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης της Κωνσταντίνας 
Ρουτζούνη του Ευστρατίου, Συμβολαιογράφου Πειραιώς, 
από την υπηρεσία, η οποία υπεβλήθη στις 13.10.2009.

  Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΜΑΡΙΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ

-   
 Με την υπ’ αριθμ. 139310/16.10.2009 πράξη της Προϊ−

σταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
147,148 και 156 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», διαπιστώνεται ότι 
γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία του Νικολάου ΚΟΥΚΛΑ του Στεφά−
νου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθμό Δ΄ 
και Μ.Κ. 18ο, του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων 
και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτού από 9.10.2009, 
ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση 
παραίτησής του.

      Με την υπ’ αριθμ. 136619/16.10.2009 πράξη της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Αν−
θρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 
148 και 156 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», διαπιστώνεται ότι 
γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία του Χρήστου ΜΕΤΑΞΑ του Δημητρί−
ου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών 
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ 1ο, του Καταστήματος Κράτησης 
Κορυδαλλού και λύεται  η υπαλληλική σχέση αυτού από 
30.9.2009, ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύ−
τερη αίτηση παραίτησής του.

  Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Α. ΚΟΥΤΙΒΗ
F     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 458/8.10.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Πετρούπολης, 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 η υπάλληλος 
ΡΗΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γεωργίου από τον κλάδο ΥΕ16 
Εργατών Καθαριότητας, σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού (απολυτήριο Λυκείου Πετρού−
πολης) με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 
συνολική δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικο−
νομικού έτους 2009 ύψους 1.000 ευρώ, που θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 20.6011 και 20.6051.0001.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 33701/21525/13.10.2009).
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      Με την υπ’ αριθμ. 760/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Ελληνικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 74 και 79 του ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη 
γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 
μετατάσσεται η υπάλληλος ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του 
Παναγιώτη, κλάδου TE17 Διοικητικού−Λογιστικού με βαθ−
μό Α΄, από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων 
Νομού Αττικής στο Δήμο Ελληνικού σε κενή οργανική 
θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 36522/23145/13.10.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 152422/7.8.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 75 και 79 του ν.3584/2007 και με 
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΓΚΟΚΑΚΗ ΒΑ−
ΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ16 
Εργατών Πρασίνου σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΥΕ1 Κλητήρων−Θυρωρών και στον ίδιο βαθμό.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 33282/21270/8.10.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 147738/2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 76, 77 και 217 του ν.3584/2007, καθώς 
και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΑΛ−
ΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου από τον κλά−
δο ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση 
του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων (λόγω απόκτη−
σης εμπειρίας) με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου, για 
το υπόλοιπο του έτους 2009 (2500 ευρώ περίπου), που 
θα βαρύνει τον Κ.Α.: 6011,00.

Για τα επόμενα τρία έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη 
(3.800 ευρώ περίπου για κάθε έτος), που θα βαρύνει 
τον Κ.Α.: 6011,00.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 30440/19412/8.10.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 147748/2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 και 79 του ν.3584/2007, καθώς και με τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου από τον κλάδο ΔΕ Δημοτι−
κής Αστυνομίας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 
Δημοτικής Αστυνομίας (κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημί−
ου Αθηνών), με βαθμό Γ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, για 
το υπόλοιπο του έτους 2009 (2500 ευρώ περίπου), που 
θα βαρύνει τον Κ.Α.: 6011,00.

Για τα επόμενα τρία έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη 
(3.800 ευρώ περίπου για κάθε έτος), που θα βαρύνει 
τον ΚΑ.:6011,00.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 30555/19492/8.10.2009)

      Με την υπ’ αριθμ. 147745/2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76, 77 και 217 του ν.3584/2007, καθώς και 
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΠΡΕΝΤΖΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου από τον κλάδο ΥΕ16 Ερ−
γατών Τεχνικών Υπηρεσιών σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Γενικά (λόγω απόκτησης εμπει−
ρίας) με βαθμό Γ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου, για 
το υπόλοιπο του έτους 2009 (2500 ευρώ περίπου), που 
θα βαρύνει τον Κ.Α.: 6011,00.

Για τα επόμενα τρία έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη 
(3.800 ευρώ περίπου για κάθε έτος), που θα βαρύνει 
τον Κ.Α.: 6011,00.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 30442/19414/8.10.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 147740/2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76, 77 και 217 του ν.3584/2007, καθώς και 
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΚΑΠΑΛΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου από τον κλάδο ΥΕ16 Ερ−
γατών Τεχνικών Υπηρεσιών σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Γενικά (λόγω απόκτησης εμπει−
ρίας) με βαθμό Γ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου, για 
το υπόλοιπο του έτους 2009 (2.500 ευρώ περίπου), που 
θα βαρύνει τον Κ.Α.: 6011,00.

Για τα επόμενα τρία έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη 
(3.800 ευρώ περίπου για κάθε έτος), που θα βαρύνει 
τον Κ.Α.: 6011,00.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 30448/19418/8.10.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 147742/2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76, 77 και 217 του ν.3584/2007, καθώς και 
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΠΕΡΤΕΙ−
ΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου από τον κλάδο ΥΕ16 Εργα−
τών Τεχνικών Υπηρεσιών σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Γενικά (λόγω απόκτησης εμπει−
ρίας) με βαθμό Γ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου, για 
το υπόλοιπο του έτους 2009 (2.500 ευρώ περίπου), που 
θα βαρύνει τον Κ.Α.: 6011,00.

Για τα επόμενα τρία έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη 
(3.800 ευρώ περίπου για κάθε έτος), που θα βαρύνει 
τον Κ.Α.: 6011,00.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 30437/19409/8.10.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 147733/2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 76 και 79 του ν.3584/2007, καθώς και 
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΚΑΚΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου από τον κλάδο ΔΕ Δημοτι−
κής Αστυνομίας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 
Δημοτικής Αστυνομίας (κάτοχος πτυχίου του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, για 
το υπόλοιπο του έτους 2009 (2.500 ευρώ περίπου), που 
θα βαρύνει τον Κ.Α.: 6011,00.

Για τα επόμενα τρία έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη 
(3.800 ευρώ περίπου για κάθε έτος), που θα βαρύνει 
τον Κ.Α.: 6011,00.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 30549/19486/8.10.2009).
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      Με την υπ’ αριθμ. 147746/2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76, 77 και 217 του ν.3584/2007, καθώς και 
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΚΑΝΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου από τον κλάδο ΥΕ16 Εργα−
τών Τεχνικών Υπηρεσιών σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Γενικά (λόγω απόκτησης εμπει−
ρίας) με βαθμό Γ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου, για 
το υπόλοιπο του έτους 2009 (2.500 ευρώ περίπου), που 
θα βαρύνει τον Κ.Α.: 6011,00.

Για τα επόμενα τρία έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη 
(3.800 ευρώ περίπου για κάθε έτος), που θα βαρύνει 
τον Κ.Α.: 6011,00.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 30446/19416/8.10.2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 1022/28.9.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Πεύκης συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 249/8.4.2003 
προηγούμενη απόφασή του, περίληψη της οποίας δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 110/Ν.Π.Δ.Δ./20.5.2003 (αριθμ. απόφ. 
Περιφ. Αττικής 19010/14.5.2003), ως προς την ημερομη−
νία διορισμού των υπαλλήλων ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΦΛΕΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Πανα−
γιώτη σε κενές οργανικές θέσεις του ΟΕΥ του Δήμου, 
ως εξής: διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις οι κα−
τωτέρω ως εξής:

Κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας με εισαγωγικό 
βαθμό Ε΄:

1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του Παναγιώτη, αναδρομικά 
από 2.9.2002.

2. ΦΛΕΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παναγιώτη, αναδρομικά 
από 2.9.2002.

      Με την υπ’ αριθμ. 457/8.10.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Πετρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007, καθώς 
και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΤΣΙΚΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Ιωάννη, από τον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού 
σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE17 Διοικητικού−Λο−
γιστικού (Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοί−
κησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιώς, από 21.7.2006) 
με βαθμό Δ΄.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί 
συνολική δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικο−
νομικού έτους 2009 ύψους 1.000 ευρώ περίπου που θα 
βαρύνει τους Κ.Α. 20.6011 και 20.6051.0001.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 33704/21527/13.10.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Τμηματάρχης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
    F 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ KAI ΘΡΑΚΗΣ

  Με τις υπ’ αριθμ. 126/988/8.10.2009 και 127/989/8.10.2009 
αποφάσεις του Προέδρου Συνδέσμου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, οι οποίες εκδόθηκαν σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 247 του ν. 
3463/2006, των άρθρων 11 έως 23 του ν. 3584/2007, του 
άρθρου 18 του ν. 2190/94, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 
1494/15.6.2009 απόφαση του Α΄ Τμήματος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 

644/17.8.2009 τ.Γ΄) για την πρόσληψη τακτικού προσω−
πικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/83Μ/2008 Προκήρυξη 
(ΦΕΚ 128/26.3.2008/τ. ΑΣΕΠ), διορίζονται, αντίστοιχα, στο 
Σύνδεσμο Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, σε κενές οργανι−
κές θέσεις κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών 
(απορριμματοφόρων), με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, οι:

1. Σπάρτακος Μωυσίδης του Αρτσίλ, και
2. Γεώργιος Γεωργιάδης του Πέτρου.
Ο διορισμός του Σπάρτακου Μωυσίδη του Αρτσίλ 

έχει αναδρομική ισχύ από 19.6.2008 βάσει του κεφα−
λαίου Η΄ της Προκήρυξης 1/83Μ/2008 (ΦΕΚ128/26.3.2008 
τ. ΑΣΕΠ).

(ΚΑ 20/6011.01 με Αριθμ. βεβ. Συνδέσμου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης 41/23.1.2008)

      Με την υπ’ αριθμ. 4/358/5.9.2009 απόφαση του Προέ−
δρου του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1902/1990, του 
ν. 2084/1992, του π.δ.169/2007, καθώς και των παρ. 1, 4 
και 5 του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδε−
κτή η υπ’ αριθμ. 356/30.9.2009 αίτηση παραίτησης του 
Γεώργιου Γεωργαντζόγλου του Ηλία, τακτικού υπαλλή−
λου του Νομικού Προσώπου Οργανισμός Άθλησης Δή−
μου Ξάνθης, του κλάδου ΔΕ30 Συντηρητή−Ξυλουργού, 
με βαθμό Α΄, λόγω συνταξιοδότησής του.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Κ. ΒΑΓΓΛΗ
    F 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ.142/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Δικαίου Κω που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.3584/2007 άρθρο 76, μετατάσσεται ο υπάλληλος 
του Δήμου Δικαίου Κω ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωρ−
γίου από τον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄ στον 
κλάδο ΠΕ1 Διοικητικού, γιατί έχει συμπληρώσει οκταετή 
υπηρεσία από τον διορισμό του και κατέχει τον τίτλο 
σπουδών που απαιτείται.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Δικαίου Κω 6402/2009)
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 13449/2009).

        Με την υπ’ αριθμ. 261/2009 απόφαση Δημάρχου Ια−
λυσού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3584/2007 άρθρα 76, 77, μετατάσσεται ο υπάλληλος 
του Δήμου Ιαλυσού με σχέση εργασίας αορίστου χρό−
νου, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευθυμίου, από τον 
κλάδο ΥΕ16 εργατών στον κλάδο ΔΕ30 Τεχνιτών Οδο−
ποιίας.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 13934/2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
    F 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 42/2009 απόφαση του Προέδρου 
του Δ.Σ. του Ν.Π. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπια−
κοί Σταθμοί Λιβαδειάς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του ν.3584/2007 και 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1814/16.7.2009 απόφαση του 
1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, διορίζεται η Παπα−
σπύρου Ιωάννα του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση 
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του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού 
Προσώπου, κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας 
(εσωτερικών και εξωτερικών χώρων), με εισαγωγικό 
βαθμό Ε΄, επειδή έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. του Ν.Π. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονη−
πιακοί Σταθμοί Λιβαδειάς: 140/5.10.2009

(Αριθμ. απόφ. Ν. Βοιωτίας Ν. Βοιωτίας 8093/2009).

      Με την υπ’ αριθμ. 13/2009 απόφαση του Προέδρου 
του Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικό Ωδείο Οινοφύτων», που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 168, 170 
και 223 του ν.3584/2007, τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
ν.3801/2009 και ύστερα από το από 7.9.2009 Πρακτικό 
της Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού για 
το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Οινοφύτων», διορίζεται η Σα−
λίβερου Κυριακή του Αναστασίου, σε κενή στον Οργα−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου 
οργανική θέση Μουσικού TE (ειδικότητας Πιάνου) με ει−
σαγωγικό βαθμό Δ΄ και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου, επειδή έχει τα προβλεπόμενα 
από το νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. του Ν.Π. «Δημοτικό Ωδείο Οινοφύτων: 
6107/6.10.2009).

(Αριθμ. απόφ. Ν. Βοιωτίας 8260/2009)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

F     

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 6255
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της 

Θάλασσας, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

87/82. τ.Α΄) και το άρθρο 6 περ. Α΄ παρ. 2, 3, 4, 6 και Β, 
Γ, Δ του ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/1992, τ.Α΄), του άρθρου Ι 
παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 
69/2007, τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 
160/11.08.1997, τ. Α΄).

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

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/99, τ. Α΄)
5. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (συν. 17/2.7.09), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
Σχολή: Περιβάλλοντος
Τμήμα: Επιστημών της Θάλασσας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνω−

στικό αντικείμενο «Ιχθυολογία».

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 προκότυ−

πα 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.

Τα 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 προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία 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. 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, 9 Οκτωβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ  
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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*03008702710090008*

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
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