
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ    Αρ. Φύλλου 262
31 Μαρτίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Οικονομικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 » Εθνικής Άμυνας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 » Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
  Ναυτιλίας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Περιφέρειες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Πίνακες Διοριστέων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)

        Με την αριθμ. Δ3Α/5012318 ΕΞ/22.03.10 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθη−
κε σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.19, 22 και 
23 του Ν.2266/94, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 
20 παρ.2 και 7 του Ν.2515/97, τροποποιήθηκε η αριθμ. 
5034770/13910/28−8−2009 κοινή υπουργική απόφαση, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 702/Γ/2−9−09 και μεταφέρεται 
ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ) Παντα−
ζής Δημήτριος του Βάϊου, από το Δήμο Ηγουμενίτσας, 
στο Υπουργείο Οικονομικών−Τελωνείο Ηγουμενίτσας 
Ν. Θεσπρωτίας, με την ίδια σχέση εργασίας (ΙΔΑΧ) και 
σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ΔΕ Τελωνειακών, η 
οποία συνιστάται με την πράξη αυτή και καταργείται 
αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώ−
ρηση του μεταφερόμενου υπαλλήλου, με ταυτόχρονη 
δέσμευση αντίστοιχης μόνιμης θέσης (ΔΕ).

Ο ανωτέρω υπάλληλος θα παραμείνει υποχρεωτικά 
για μια δεκαετία στην Υπηρεσία που μεταφέρεται.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Οικονομικών: 2521/ 
22.03.2010).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

-          Με την αριθμ. 5012717/23−03−2010 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπιστώ−

νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
Νικολόπουλου Ιωάννη του Θεοδώρου, υπαλλήλου με 
Α βαθμό και 1° ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του 
Υπουργείου Οικονομικών, από 22−03−2010, ημερομηνία 
υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση 
παραίτησης 02−03−2010).

    Με την αριθμ. 5012715/23−03−2010 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Αρα−
πάκου Παναγιώτη του Μενελάου, Προϊσταμένου Τμή−
ματος, υπαλλήλου με Α βαθμό και 2° ΜΚ του κλάδου 
ΠΕ Τελωνειακών, από 22−03−2010, ημερομηνία υποβο−
λής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση πα−
ραίτησης 25−02−2010).

Με την ανωτέρω απόφαση διατηρεί επί τιμή και μετά 
τη λήξη της υπαλληλικής του σχέσης, τον τίτλο του 
βαθμού και της θέσης που κατέχει κατά την αυτοδίκαιη 
απόλυσή του.

    Με την αριθμ. 5012714/23−03−2010 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
Αποστολόπουλου Αγγέλου του Μιχαήλ, υπαλλήλου με 
Β βαθμό και 2° ΜΚ του προσωρινού κλάδου ΥΕ 1 Επιμε−
λητών Τελωνείων, από 19−03−2010, ημερομηνία υποβο−
λής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση πα−
ραίτησης 26−02−2010).

  Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

-
          Με την αριθ. Δ1Γ 1038876 ΕΞ 2010/23.3.2010, πράξη 

του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/Α/9.2.2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΡΑΛΛΗ Μιχαήλ του 
Ανδρέα, του κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Β΄, από 
1/3/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης.

 Με εντολή Υπουργού
 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ

2003



2004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(2)

          Με την υπ’ αριθμ. Φ. 470/434/10 από 19−3−2010 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3528/07, διορίζεται 
η παρακάτω ως δόκιμη τακτική υπάλληλος στον Κλάδο 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με εισαγωγικό βαθμό 
Δ΄ και με Μ.Κ. 18°, η οποία έχει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα για την πλήρωση κενής οργανικής θέσης του 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ:

− ΚΑΝΤΖΟΥ Κωνσταντίνα του Απελλή
(Αριθμ. βεβ. ΜΤΝ 951.1/024/12−1−10)

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

F

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

(3)
  Με την αριθμ. 11743−1/1665−1/23.03.2010 πράξη της 

Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικού του Υπουργείου 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και την 
από 26.3.2010 ορθή επανάληψη αυτής, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), διαπιστώ−
νεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία 
του Κατσιαδάκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, μονίμου 
υπαλλήλου με βαθμό Α΄ και 1° Μ.Κ. του κλάδου ΠΕ2 
Μηχανικών, Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανα−
πτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής 
και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, από 17.03.2010, λόγω 
υποβολής από την ημερομηνία αυτή της δεύτερης αί−
τησης παραίτησής του.

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά ο τίτλος 
της θέσης που κατέχει κατά τη λύση της υπαλληλικής 
του σχέσης, καθώς και η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας 
για τον ζήλο, το ενδιαφέρον και την ανώτερη αντίληψη 
καθήκοντος που επέδειξε στη διάρκεια των 34 και πλέον 
ετών ευδόκιμης παραμονής του σ’ αυτή . 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΖΩΗ ΔΡΙΒΑ 

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(4)

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την αρ. 4/238/27−1−2010 απόφαση του Δημάρχου 
Ευδήλου Ικαρίας Ν. Σάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με:

1. τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006−
Κ.Δ.Κ.,

2. τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 23 του 
Ν. 3584/2007,

3. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ευδήλου όπως ισχύει,

4. την αριθμ. 1/358Μ/2008 Προκήρυξη του Δήμου Ευ−
δήλου όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 425/26−8−2008, τ. 
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.,

5. την αρ. 2505/15−10−2009 απόφαση του Α΄ Τμήματος 
του Α.Σ.Ε.Π.,

διορίζεται ο Στέφανος Κούβαρης του Αυγερινού σε 
κενή οργανική θέση του Δήμου Ευδήλου, του κλάδου 
ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων) με 
εισαγωγικό βαθμό Δ΄, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ευδήλου: 703/16−3−2010 σε Ορθή 
Επανάληψη)

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου: 530/18−3−2010.)

    Με την αρ. 3/239/27−1−2010 απόφαση του Δημάρχου 
Ευδήλου Ικαρίας Ν. Σάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με:

1. τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006−
Κ.Δ.Κ.,

2. τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 23 του 
Ν. 3584/2007,

3. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ευδήλου όπως ισχύει,

4. την αριθμ. 1/358Μ/2008 Προκήρυξη του Δήμου Ευ−
δήλου όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 425/26−8−2008 τ. 
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.,

5. την αρ. 2505/15−10−2009 απόφαση του Α΄ Τμήματος 
του Α.Σ.Ε.Π.,

διορίζεται ο Γεώργιος Κοτσορές του Πέτρου σε κενή 
οργανική θέση του Δήμου Ευδήλου, του κλάδου ΔΕ29 
Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων) με εισα−
γωγικό βαθμό Δ΄, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προ−
ϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ευδήλου: 703/16−3−2010 σε Ορθή 
Επανάληψη)

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου: 257/18−3−2010.) 

   Με την αρ. 9/233/27−1−2010 απόφαση του Δημάρχου 
Ευδήλου Ικαρίας Ν. Σάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με:

1. τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006−
Κ.Δ.Κ.,

2. τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 23 του 
Ν. 3584/2007,

3. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ευδήλου όπως ισχύει.

4. την αριθμ. 1/358Μ/2008 Προκήρυξη του Δήμου Ευ−
δήλου όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. 425/26−8−2008 
τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.,

5. την αρ. 2505/15−10−2009 απόφαση του Α΄ Τμήματος 
του Α.Σ.Ε.Π.,

διορίζεται ο Ηλίας Γεράκης του Ανδρέα σε κενή 
οργανική θέση του Δήμου Ευδήλου, του κλάδου ΥΕ16 
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ) με εισαγωγικό βαθμό Ε΄ ανα−
δρομικά από 15/6/2009, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις.

 (Αριθμ. βεβ. Δήμου Ευδήλου: 703/16−3−2010 σε Ορθή 
Επανάληψη)

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου: 202/18−3−2010.) 

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΕΚΙΟΥ

F
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Με την αριθμ. 37/26−2−2010 απόφαση της Προέδρου 
του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πέτα, Ν. Άρτας η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
152, 159 (παρ.5), 160 και 204 του Ν. 3584/2007 γίνεται 
αποδεκτή η έγγραφη παραίτηση που υπέβαλε λόγω 
συνταξιοδότησης η υπάλληλος του Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Δήμου Πέτα Σερβετά Δήμητρα του Θεοδώ−
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ρου, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδου 
ΥΕ Προσωπικού Βοηθητικών Εργασιών − Μαγείρων, με 
Μ.Κ. 1° και συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι 30−9−
2009, ημερομηνία κατάθεσης της δεύτερης αίτησης, 35 
έτη, 8 μήνες και 7 ημέρες, η υπαλληλική σχέση λύεται 
από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 
συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ηπείρου: 13588/1769/18−3−2010)

    Με την αριθμ. 2234/26−2−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου Δήμου Αρταίων, Ν. Αρτας η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152, 159 (παρ.5), 160 
και 204 του Ν. 3584/2007 γίνεται αποδεκτή η έγγρα−
φη παραίτηση που υπέβαλε λόγω συνταξιοδότησης η 
υπάλληλος του Δήμου Μπάκα − Σκέντου Κων/να του 
Βασιλείου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α΄, που κατά τη μο−
νιμοποίησή της διατήρησε το ασφαλιστικό καθεστώς 
του ΙΚΑ με συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι 26−2−
2010, ημερομηνία κατάθεσης της δεύτερης αίτησης, 35 
έτη, 8 μήνες και 5 ημέρες και λύεται η υπαλληλική σχέ−
ση από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητι−
κών συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ηπείρου 13989/1855/18−3−2010)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΠΙΠΗΣ

F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(5)

        ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την 1906/12−03−2010 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής 
Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 62 του Π.Δ. 30/96 και των άρθρων 19 και 35 του 
Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του υπαλλήλου Σπυρίδωνα Καλλίγερου 
του Σπυρίδωνα υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Δυτικής Αττικής, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας 
ΠΕ Μηχανολόγων − Ηλεκτρολόγων με Β΄ βαθμό και Μ.Κ. 
13°, και λύεται από 24/02/2010 η υπαλληλική σχέση, λόγω 
αποδοχής του διορισμού του σε άλλη θέση.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

        ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

  Με την 1098/10−3−2010 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, 
διορίζεται η Δέσποινα Περρέα του Νικολάου, μόνιμη Ανα−
πληρώτρια Καθηγήτρια σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του 
Καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής με γνω−
στικό αντικείμενο «Πειραματική Παθοβιοχημεία», επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 54/29−1−07 τ.Γ).

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων: 5128/22−3−2010)

    Με την 1097/10−3−2010 πράξη του Πρύτανη του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 
Ν. 3549/07, διορίζεται ο Αθανάσιος Γιαννόπουλος του 
Λάμπρου, μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής σε θέση 
ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με μονιμότητα της 
Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Γενική» Χει−
ρουργική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων: 5128/22−3−2010)

  Ο Πρύτανης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
          ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Με την αριθμ. 38304π.έ /29−01−2010 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν. 
3549/2007, διορίζεται ο Νικόλαος Μπελαβίλας του Γεωρ−
γίου ύστερα από εξέλιξη, σε θέση Διδακτικού−Ερευνητι−
κού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή 
με θητεία, στον Τομέα 2 Πολεοδομίας − Χωροταξίας της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνεί−
ου, με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικός Σχεδιασμός».

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων: 5128/22−3−2010)

  Ο Πρύτανης
Κ.Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

F
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την αριθμ. 1211/15−3−2010 πράξη του Πρύτανη του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 135/88, άρθρο 2 
παρ.2 και άρθρο 148 του Ν. 3528/2007), γίνεται αποδε−
κτή η παραίτηση που υπέβαλε, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
181/14−1−2010 αίτησή της, το μέλος ΔΕΠ (Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια) Ειρήνη Μουστάκη του Εμμανουήλ, από τη 
θέση αυτή και από 14−1−2010.

  Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ 

F    
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. 20101561
 Προκήρυξη θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Συ−

στημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του έτους 
2009 στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού ανα−
πτυξιακού προγράμματος 2009−2012, στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνω−
στικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ψηφι−
ακών Συστημάτων», στη βαθμίδα του Λέκτορα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Στοχαστικά 
Μοντέλα στις Ψηφιακές Τεχνολογίες», στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνω−
στικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές 
Υπηρεσιοστρεφών Πληροφοριακών Συστημάτων».

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων στην συνεδρίαση της 4−3−2010, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) 
κενών θέσεων Δ.Ε.Π., στο πλαίσιο του τετραετούς ακα−
δημαϊκού − αναπτυξιακού προγράμματος έτους 2009 
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και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 περ. Α΄ 
του Ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του 
Ν. 3549/2007 και του άρθρου 5 παρ. 6 και του άρθρου 
21 του ιδίου Νόμου, του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του 
Ν. 1268/82, του άρθρου 28 παρ. 26 του Ν. 2083/92, του 
άρθρου 1 παρ. 2 και 3 και άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2517/97 
και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρ−
μοσμένα Μαθηματικά Ψηφιακών Συστημάτων».

Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου 
της υπό πλήρωση θέσης έγκειται σε «Θέματα Μαθη−
ματικών που συνιστούν υπόβαθρο των ψηφιακών τε−
χνολογιών».

• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Στοχαστικά Μο−
ντέλα στις Ψηφιακές Τεχνολογίες».

Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης έγκειται σε «Θέματα πιθανοτήτων, 
στατιστικής και στοχαστικών ανελίξεων που συνιστούν 
υπόβαθρο των ψηφιακών τεχνολογιών».

• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο 
«Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιοστρεφών 
Πληροφοριακών Συστημάτων».

Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου 
της υπό πλήρωση θέσης έγκειται σε «Πληροφοριακά 
συστήματα υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών με βάση 
τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά 
τους στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα ανα−
γκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να υπο−
βάλλουν:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. 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

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα

4. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή.

− 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 δε μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210−4142752.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 11 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 1304
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωγραφίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ετήσι−
ου προγραμματισμού 2007−08, στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμε−
νο «Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη». 

   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 «Περιφερειακή 
Γεωγραφία και Ανάπτυξη».

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

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

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

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

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 8 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ 

-
    Αριθμ. 961
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μεσο−

γειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 4/11/2009 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέ−
σης 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 αρθ. 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 Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−

γητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία: 
Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας».

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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 19 Φεβρουαρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F

    ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

  Διά της υπ’ αριθμ. 344/22−3−2010 αποφάσεως του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, εκδοθείσης 
συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 
του Ν. 590/1977 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη−
σίας της Ελλάδος» εν συνδυασμώ προς το άρθρον 6 του 
Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την 
υπ’ αριθμ. 2/73045/0022/2−1−2004 κοινήν υπουργικήν από−
φασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ. Β/13−1−2004) και την υπ’ αριθμ. 50 Α1 / 
23−3−2010 απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, 
διορίζεται ο Στέφανος Κεχαγιάογλου του Δημητρίου 
ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Τρύφωνος Τερ−
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ψιθέας Γλυφάδας από 22−3−2010 και κατατάσσεται εις 
την Δ.Ε. Μισθολογικήν Κατηγορίαν, με το 18ον Μισθο−
λογικόν Κλιμάκιον.

  Ο Μητροπολίτης
† Ο Γλυφάδας ΠΑΥΛΟΣ

F
    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Με την Β110383/4.3.10 πράξη του Διοικητή του Ορ−
γανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του εκπαιδευτικού 
προσωπικού ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αθανασίου με 
Α΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεχνιτών ειδικότητας 
υδραυλικού (Α.Μ 6037) την 3/2/10 ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07.

(Αριθμ. Εγκρίσεως Υπουργείου Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης 4332/251/10−3−10).

  Ο Διοικητής 
Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ

F
    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

  Με την αριθμ. 2071/9−3−2010 πράξη του Προεδρεύο−
ντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής 
Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από 
την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 
5/3/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης του μόνιμου υπαλλήλου Μόδη Ανέστη του 
Μόδεστου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, βάσει 
των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07.

(Αριθμ. έγκρισης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης 4723/268/19−3−2010).

    Με την αριθμ. 1981/9−3−2010 πράξη του Προεδρεύο−
ντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατι−
κής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση 
από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης από 3/3/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου Σκανδά−
μη Μαρίας του Γεωργίου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ1 
Διοικητικού, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 
156 του Ν. 3528/07.

(Αριθμ. έγκρισης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης 4603/266/19−3−2010).

  Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΟΥ

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

  Με την υπ’ αριθμ. 13397/6−7−2009 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικο−
λάου», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
νόμου 3528/2007, διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος στο 
Νοσοκομείο η Κωνσταντινιά Καρασούλη του Παναγιώτη 
σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διαιτο−
λογίας στο νοσοκομείο μας με Δ΄ βαθμό. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 253/29−1−2010).

  Ο Διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Με την αριθμ. 3/7−1−2010 απόφαση του Αναπληρωτή Δι−
οικητή του Γ.Ν. Καβάλας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 
(Φ.Ε.Κ. 26 Α΄/2007) και την υπ’ αριθμ. 7ο/7ης/11−6−2008 
πράξη του οικείου Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
εγκρίνεται η μετάταξη της υπαλλήλου του Γ.Ν. Καβάλας, 
Τσολάκογλου Σεβαστής του Ευθυμίου, με βαθμό Γ΄, του 
κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, σε ομοιόβαθμη κενή 
οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού 
του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

(Αριθμ. βεβ. Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 821/9−2−2010).

  Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΜΑΡΚΟΣ Ι. ΔΕΜΠΑΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

  Με την αριθμ. 98/26−2−10 διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική 
σχέση από 31−1−10, ημερομηνία β΄ αίτησης παραίτησης, 
της μονίμου υπαλλήλου Βαβίλη Αικατερίνης του Ιωάννη, 
κλάδου ΥΕ Καθαριστριών με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 6ο ΥΕ, 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

    Με την αριθμ. 120/8−3−10 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 Ταγκαλάκη − Γαντζούδη Σωτηρίας 
του Ηλία, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Α΄ 
και Μ.Κ. 1ο ΔΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

    Με την αριθμ. 122/8−3−10 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 1−3−10, ημερομηνία β΄ αίτησης παραίτησης, της 
μονίμου υπαλλήλου Καραγιάννη Μαρίνας του Ιωάννη, 
κλάδου ΥΕ Βοηθών Θαλάμων με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 6ο 
ΥΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

    Με την αριθμ. 123/8−3−10 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 Λυμπεροπούλου Σοφίας του Πανα−
γιώτη, κλάδου ΔΕ Παρασκευαστριών με βαθμό Α΄ και 
Μ.Κ. 4ο ΔΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

    Με την αριθμ. 124/8−3−10 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 Ραβαζούλα Αικατερίνης του Κων−
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σταντίνου, κλάδου TE Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστη−
ρίων με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2ο TE, προκειμένου να συ−
νταξιοδοτηθεί.

    Με την αριθμ. 121/8−3−10 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, του 
μονίμου υπαλλήλου Παναγόπουλου Ανδρέα του Γεωργί−
ου, κλάδου ΔΕ Αρένων Πρακτικών Νοσοκόμων με βαθμό 
Α΄ και Μ.Κ. 1ο ΔΕ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

  Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

  Με την αριθμ. 11/16−3−2010 πράξη της Διοικητού του Γε−
νικού Νοσοκομείου Σερρών διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου 
του Κέντρου Υγείας Νιγρίτας του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Σερρών Πατρόκλου Σαλώμη του Δημητρίου κλάδου 
TE Ιατρικών Εργαστηρίων με βαθμό Α΄ από 16−3−2010, 
επειδή υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης για συντα−
ξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, 
148 και 156 του Ν. 3528/2007.

  Η Διοικητής
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ − ΞΟΥΡΗ

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 14905/1−9−2009 απόφαση του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4−17 του 
Ν. 3528/07, διορίζεται η πιο κάτω υπάλληλος σε αντί−
στοιχη κενή οργανική θέση, δοκίμου υπαλλήλου, στο 
Κ.Υ. Ψαχνών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας στον 
εισαγωγικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ−
ΜΟΣ

Τσιμοπούλου 
Χρυσάνθη

Αθανάσιος TE TE Επισκεπτών/
τριών Υγείας

Δ΄

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ 891/11−2−2010).

    Με την υπ’ αριθμ. 14915/1−9−2009 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4−17 του Ν. 3528/07, 
διορίζεται η πιο κάτω υπάλληλος σε αντίστοιχη κενή 
οργανική θέση, δοκίμου υπαλλήλου, στο Κ.Υ. Αλιβερίου 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας στον εισαγωγικό 
βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ−
ΜΟΣ

Μπότσαρη 
Ευαγγελία

Πέτρος TE TE Επισκεπτών/
τριών Υγείας

Δ΄

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ 891/11−2−2010).

    Με την υπ’ αριθμ 14907/31−8−2009 απόφαση του Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4−17 του 
Ν. 3528/07, διορίζεται η πιο κάτω υπάλληλος σε αντί−
στοιχη κενή οργανική θέση, δοκίμου υπαλλήλου, στο 
Κ.Υ. Ψαχνών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας στον 
εισαγωγικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ−
ΜΟΣ

Μακρή
Κυριακούλα

Αθανάσιος TE TE Επισκεπτών/
τριών Υγείας

Δ΄

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ 891/11−2−2010).

  Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

F

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(7)

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

  με την 358/19−2−2010 απόφαση του Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/616Μ/2008 Προκή−
ρυξη του Δήμου Ερμιόνης Νομού Αργολίδας που δημο−
σιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 10/20−1−2009 (τεύχος Προκηρύξεων 
ΑΣΕΠ) ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) 
Κλάδος: ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Οικονομολόγος)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (TE) 
Κλάδος: ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΓΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η Επιτροπή
ΘΕΟΔΟΤΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ − ΛΑΜΠΑΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΖΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

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

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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