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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)

    Με την αριθμ. 2/17611/0004/22.3.2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/07, με−
τατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ΄ του κλά−
δου ΤΕ − Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους/Υπουργείο Οικονομικών, Ευθαλία Καρρώνη του 
Γεωργίου, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλά−
δου ΠΕ−Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, λόγω απόκτησης πτυχίου του Τμήματος Λο−
γιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουρ. Οικονομικών 2551/ 22.3.2010).
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

-

      Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1039473 ΕΞ/1955/23.3.2010 δια−
πιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 
156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται αυ−
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΟΥΛΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ 
του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό A΄ του κλάδου 
ΔΕ Εφοριακών από 05.3.2010 ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

      Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1039475 ΕΞ/2041/23.3.2010 διαπι−
στωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 
του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται αυτοδί−
καια η υπαλληλική σχέση του ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Προϊστάμενου Δ/νσης με βαθμό 

A΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από 22.3.2010 ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ−
σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής 
της αίτησης παραίτησής του.

    Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1039478 ΕΞ/1925/23.3.2010 δια−
πιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΣΕΞΤΟΥ ΕΥΝΙΚΗΣ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Προϊσταμένης Υποδιεύθυνσης Φορο−
λογίας με βαθμό A΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από 
08.3.2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης.

Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ−
σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής 
της αίτησης παραίτησής της.

      Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1039490 ΕΞ/1820/23.3.2010 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Προϊσταμένου Τμήματος  
με βαθμό A΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από 24−02−
2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής της.

Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της 
θέσης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής 
της αίτησης παραίτησής της.

Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1039481 ΕΞ/1844/23.3.2010 δια−
πιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύε−
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ υπαλλήλου με βαθμό A΄ 
του κλάδου ΔΕ Εφοριακών από 26−02−2010 ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

      Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1039482 ΕΞ/1814/23.3.2010 δια−
πιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
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και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ υπαλλήλου με βαθμό A΄ του 
κλάδου ΔΕ Εφοριακών από 09.3.2010 ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

      Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1039486 ΕΞ/1802/23.3.2010 δι−
απιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό A΄ 
του κλάδου ΔΕ Εφοριακών από 1.3.2010 ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

        Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1039484 ΕΞ/1806/23.3.2010 δια−
πιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 
156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται αυ−
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ 
του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ υπαλλήλου με βαθμό A΄ του κλάδου 
ΔΕ Εφοριακών από 26.2.2010 ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

      Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1039480 ΕΞ/761/23.3.2010 δια−
πιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ−
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ υπαλλήλου με 
βαθμό A΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από 18.3.2010 επειδή 
παρήλθε άπρακτη δίμηνη προθεσμία από την υποβολή 
της αίτησης παραίτησής της.

      Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1039469 ΕΞ/1948/23.3.2010 δι−
απιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥ−
ΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ υπαλλήλου με βαθμό 
A΄ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών από 5.3.2010 ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(2)

      Με τη Φ.471.8/14/946310/Σ.732/8.3.2010 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 74 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07) μετατάσσονται οι πα−
ρακάτω μόνιμοι υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ σε οργανι−
κές θέσεις κλάδων − ειδικοτήτων ανώτερης κατηγορίας 
από εκείνη στην οποία υπηρετούν με τον αναγραφό−
μενο για τον καθένα, πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας 
στο βαθμό κατά τις 30−9−2009 ο οποίος έχει διανυθεί 
με τα τυπικά προσόντα της ανώτερης κατηγορίας, ως 
ακολούθως:

1. Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού:
α. Παπουτσής Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου Α.Μ. 

21346, με βαθμό Β΄ με πλεονάζοντα χρόνο ενα (1) χρόνο 
και δύο (2) μήνες.

β. Αργυρίου Ιωσήφ του Χρήστου Α.Μ. 21736, με βαθμό 
Β΄ με πλεονάζοντα χρόνο δύο (2) χρόνια τρεις (3) μήνες 
και είκοσι τέσσερις (24) ημέρες.

γ. Δημητριάδου Θεοδώρα του Λαζάρου Α.Μ. 22088, 
με βαθμό Β΄ με πλεονάζοντα χρόνο οκτώ (8) μήνες και 
επτά (7) ημέρες.

2. Στον κλάδο TE Διοικητικού Λογιστικού:
α. Κομίτσας Ιωάννης του Κωνσταντίνου Α.Μ. 21814, με 

βαθμό Γ΄ με πλεονάζοντα χρόνο τρία (3) χρόνια, δέκα 
(10) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες.

β. Φορτούνα Αικατερίνη του Ιωάννη Α.Μ. 22093, με 
βαθμό Γ΄ με πλεονάζοντα χρόνο έξι (6) χρόνια, έντεκα 
(11) μήνες και είκοσι (20) ημέρες.

3. Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων:
α. Δινάλη Ελένη του Αναστασίου Α.Μ. 21905, με βαθμό 

Γ΄ με πλεονάζοντα χρόνο τρεις (3) μήνες και είκοσι έξι 
(26) ημέρες.

β. Σαλταγιάννη Μαριάνθη του Θωμά Α.Μ. 21745, με 
βαθμό Γ΄ με πλεονάζοντα χρόνο επτά (7) χρόνια, τρεις 
(3) μήνες και είκοσι τέσσερις (24) ημέρες.

γ. Νιφόρου Ευφροσύνη του Αναστασίου A.M.22148, με 
βαθμό Γ΄ με πλεονάζοντα χρόνο έξι (6) χρόνια, έξι (6) 
μήνες και εικοσιένα (21) ημέρες.

δ. Αληζώτης Νικόλαος του Θωμά Α.Μ. 21547, με βαθμό 
Γ΄ με πλεονάζοντα χρόνο επτά (7) χρόνια, τέσσερις (4) 
μήνες και είκοσι πέντε (25) ημέρες.

4. Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού/ Δομικών Έργων/ Ελαιο−
χρωματιστή − Ντουκαδόρου:

α. Παπατσάνης Ζήσης του Αγοραστού A.M. 22517, με βαθμό 
Γ΄ με πλεονάζοντα χρόνο ένα (1) χρόνο και έξι (6) μήνες.

β. Κολέτσας Γεώργιος του Αριστείδη A.M. 21355, με 
βαθμό Γ΄ με πλεονάζοντα χρόνο τρία (3) χρόνια, ένα (1) 
μήνα και είκοσι επτά (27) ημέρες.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ 860582/12.3.2010).
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

-
      Με τη Φ.414.1α/21/242273/Σ.2682/21.3.2010/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/ 4ε 

απόφαση του Διευθυντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού απολύεται από τις τάξεις των Επαγγελματιών 
Οπλιτών ο Επαγγελματίας Οπλίτης Δεκανέας (ΠΖ) Χρο−
νόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου, με αριθμό Μητρώου 
ΕΠΟ01542200, ΣΑ: 153/6949/05 σύμφωνα με την Υπ. Αριθμ. 
11796/30−10−09 Γνωμάτευση Επιτροπής Απαλλαγών Αθηνών 
και της συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 9 του 
ΝΔ 1327/1973, του άρθρου 13 και 6 παρ. 2 του Ν. 2936/01, του 
άρθρου 11 παρ. 1 και 2 της Φ.416/205235/12−11−01 Υπουργι−
κής Απόφασης, την παρ. ε υποπαράγραφο III εδάφια β και 
γ της ΕΠ.249/Φ.Ερωτ. 26/2007/18−6−07/Γνωμοδότησης του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή 
από τον αρμόδιο υπουργό με τη Φ. 454.3/ΑΔ.505635/Σ.1733/
9−7−07/ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Β΄ ΚΛ/Β4/2β καθόσον βεβαιώνεται με το 
σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΕΠ ότι δεν διαθέτει γραμμα−
τικές γνώσεις που να συνάδουν με τις απαιτούμενες και 
καθορισθείσες αρμοδίως γνώσεις για τις ειδικότητες του 
ΠΖ με την σωματική ικανότητά του και συνεπώς δεν είναι 
δυνατόν να του απονεμηθεί άλλη ειδικότητα.

    Με την υπ’ αριθμ. Φ.417/18/242519/Σ.2737/24−3−10 από−
φαση του Διευθυντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του 
άρθρου 49 του ΝΔ 4105/60, του άρθρου 7 του 21/91 ΠΔ 
και των άρθρων 10 και 11 του ΠΔ 269/30−6−93, εκπίπτει 
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του βαθμού του και μεταφέρεται στην τάξη του Στρα−
τιώτη, από την επομένη της δημοσίευσης της απόφα−
σης αυτής, ο Εθελοντής Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Επχίας 
(ΠΖ) Κολοκυθάς Ηλίας του Βασιλείου (ΑΜ.9167 ή ΣΑ: 
103/147/99), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην από 29 Ιάν 10 τελεσίδικη γνωμοδότηση του Πρω−
τοβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου 
παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΠ Φ.453/485/87920/Σ. 
12908/23−12−09 διαταγή του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/56.

  Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΛΗΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(3)

      Με την αριθ. 263094/22.3.2010 Πράξη της Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της 
υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων με 
βαθμό A΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2°, Ελένης Σκόνδρα 
του Κων/νου από 18.3.2010, καθόσον κατά την ημερο−
μηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση με την οποία 
εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία.

      Με την αριθμ. 263768/26−3−2010 πράξη της Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148, 156 του 
Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του υπαλ−
λήλου του κλάδου ΔΕ7 Τεχνικού Μηχ/γίας − Ηλ/γίας −
Ηλ/κής με βαθμό A΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2°, Γατούδη 
Γεωργίου του Ανδρέα, θεωρείται ως γενομένη δεκτή 
και λύεται αυτοδίκαια από 12−3−2010 η υπαλληλική σχέ−
ση, καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η 
δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή 
του από την Υπηρεσία. 

Στον ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρι−
ακονταετή ευδόκιμη παραμονή του εκφράζει την ευα−
ρέσκειά της.

  Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

(4)
ΑΡΧΗΓΕIΟ ΕΛΛΗΝΙKHΣ ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ

      Με την 262345/1/3−β από 7.3.2010 απόφαση του Προ−
ϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα−
μικού /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 2226/94 ΦΕΚ Α΄ 
122, ανακαλείται μερικώς η υπ’ αριθ. 6000/2/134−ρα από
20−9−1999 απόφαση του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικη−
τικής Υποστήριξης (Με εντολή Αρχηγού) που δημοσι−
εύθηκε σε περίληψη στο 248 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) της 13−12−1999 

και μόνο κατά το μέρος που αφορά τη χρονολογία 
κατάταξης (27−10−1999) στην Ελληνική Αστυνομία της 
ιδιώτιδας (νυν Αστυνόμος A΄ − Χημικός) Ραμμου Σοφίας 
του Ηλία, ύστερα από την 376/1999 απόφαση του Δ.Ε.Α. 
βάσει της οποίας η ανωτέρω πρέπει να θεωρηθεί ως 
κατατασσόμενη στη Σχολή Αστυφυλάκων Γενικής Σει−
ράς, ακαδημαϊκού έτους 1998−1999 και λογίζουμε ότι 
αυτή κατετάγη στην Ελληνική Αστυνομία από 23−10−1998, 
χρονολογία κατάταξης, των λοιπών εισαγομένων σπου−
δαστών στη Σχολή Αστυφυλάκων, κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 1998−1999.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Προστ. του Πολίτη 1573/2010)

  Ο Προϊστάμενος Κλάδου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αρ. 305/18−2−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου Βύρωνα, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 156 και 160 του ν. 3584/2007 και ύστερα 
από σχετική απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου, λύεται η υπαλληλική σχέση του 
υπαλλήλου του Δήμου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΕΤΟΥΣΗ του Ιωάν−
νη, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων − Πολιτικών Μηχανικών με 
βαθμό Γ΄, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της 
οριστικής παύσης.

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 6393/4047/5−3−2010)

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

-

      Με την αρ. 21441/765/4.3.2010 απόφαση του Δημάρχου 
Πειραιά, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από 
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ όπως διατυπώνεται στο πρακτικό 
της Συνεδρίασης της 15.1.2010 του (θέμα 9°), μετατάσσε−
ται ο ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από τον 
κλάδο ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Η/Υ με βαθμό Δ΄ όπου υπηρετεί, 
στον κλάδο TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σε κενή ομοιόβαθμη 
οργανική θέση.

Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους 2.000€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6011.01 του προϋ−
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010. (από 
8/2/2010 βεβαίωση οικ. υπηρεσίας)

(Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/ 1798/2010).

      Με την αρ. πρ. 21445/766/4.3.2010 απόφαση του Δημάρ−
χου Πειραιά, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3584/2007 και ύστερα 
από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ όπως διατυπώνεται στο 
πρακτικό της Συνεδρίασης της 15.1.2010 του (θέμα 8°), 
μετατάσσεται η ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ από 
τον κλάδο ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΡΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) με βαθμό Δ΄ όπου υπηρετεί, στον κλά−
δο ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ − ΘΥΡΩΡΩΝ − ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση.
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Από την ανωτέρω απόφαση δεν προκαλείται καμία 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2010. (από 8/2/2010 βεβαίωση οικ.
υπηρεσίας)

(Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/ 1799/2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΤΕΛΗΣ

-

        Με την αριθ. 604/10−3−2010 απόφαση του Δημάρχου 
Ασπροπύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 101, 151, 152 και 160 του Ν. 3584/2007, απο−
φασίζεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ασπροπύργου ΣΙ−
ΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ του Νικολάου, Κλάδου ΔΕ 30 
Τεχνιτών Οικοδομών με Βαθμό Α΄, λόγω συνταξιοδότη−
σής του από 9−3−2010 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης 
αίτησης παραίτησης).

(Αριθμ. απόφ. Ν. Δυτ. Αττικής Τ.Τ. 1561/16−3−2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Τμηματάρχης
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την αριθ. 34/2010 απόφαση του Δημάρχου Πηνείας 
διορίζεται η Αστερή Θεοδώρα του Νικολάου, σε εφαρ−
μογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 3584/07 σε 
κενή οργανική θέση του Δήμου Πηνείας, κατηγορίας 
ΠΕ−1, κλάδου ΠΕ−1 Διοικητικού − Οικονομικού, σύμφωνα 
με τον πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 
ΦΕΚ 87/11−2−2010, ύστερα από την αριθμ. 3074/16−12−2009 
απόφαση του A΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, ο οποίος κατέχει 
όλα τα νόμιμα τυπικά προσόντα. 

(Αριθμ. αποφ. Περιφ. Δυτικής Ελλάδας 33839/3315/ 
24.3.2010)

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Πηνείας 1410/03.3.2010)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την αριθ. 1057/11750/12−1−2010 απόφαση του δη−
μάρχου Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007, και των 
αριθ. 21/18.12.2009 (θέμα 16°) και 11/3−11−2009 (απόφαση 
89) πρακτικών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλή−
λων Δήμου Θεσσαλονίκης και του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου κρίσεως δημοτικών υπαλλήλων Νομού Πέλλας 
αντίστοιχα από τα οποία προκύπτουν οι θετικές γνώμες 
αυτών, μετατάσσεται η υπάλληλος Βουζογλάνη ’Ελλη 
του Αλέξανδρου, του κλάδου ΠΕ1− Διοικητικού με βαθμό 
Γ΄, από το Δήμο Σκύδρας Ν. Πέλλας, όπου υπηρετεί, σε 
αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Δήμου 
Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Θεσσαλονίκης 51/4.2.2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

3469/17.3.2010).

      Με την αριθ. 1/2/4−1−2010 διαπιστωτική πράξη του Προέ−
δρου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας Κα−
λαμαριάς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 156 και 157 του Ν.3584/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΡΑΠΤΟΠΟΥ−
ΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, του κλάδου TE Νηπιαγω−
γών (Προσωρινός), με βαθμό Α ,́ την 31/12/2009, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1331/ 
17.3.2009).

      Με την αριθ. 143/2523/4.2.2010 απόφαση του δημάρ−
χου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/07 
και την αριθμ. 2647/2−11−2009 απόφαση του ΑΣΕΠ διο−
ρίζεται σε κενή οργανική θέση του Δήμου Θέρμης, η 
Τσιαμπούλη Σοφία του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ1 Δι−
οικητικών, με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Θέρμης 2566/5.2.2010)
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

3432/15.3.2010).

      Με την αριθ. 19030/24.2.2010 πράξη του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν.3584/07, διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
υπαλλήλου Αναστασιάδη Φίλιππου του Κωνσταντίνου, 
του κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Γενικά με βαθμό Γ΄, την 
23/2/2010, λόγω παρέλευσης διμήνου από την ημερομη−
νία υποβολής της αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
6176/17.3.2009).

      Με την αριθ. 3447/80/5.3.2010 πράξη του δημάρχου του 
Δήμου Πολίχνης Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 Ν.3584/07, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης της υπαλλήλου του ίδιου Δήμου Βόουτσοκ Ανατο−
λή του Ματθαίου, του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότη−
τας με Γ΄ βαθμό, την 4.3.2010, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
6382/17.3.2010)

      Με την αριθ. 19034/1.3.2010 πράξη του Δημάρχου Θεσ−
σαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 151 και 152 του Ν.3584/07, διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου 
Παπανατσίδη Στυλιανού του Χρήστου, του κλάδου ΥΕ 
16 Εργατών Γενικά με βαθμό Β΄, την 28/2/2010, λόγω πα−
ρέλευσης διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
6177/17.3.2009).

      Με την αριθμ. 1389/24−2−2010 πράξη του Δημάρχου 
Αγίου Γεωργίου του Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδό−
θηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
παρ. 3, 101 και 160 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Παπα−
δημητρίου Εμμανουήλ του Γεωργίου, του κλάδου TE−
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Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Δ΄, 
την 18−02−2010 ημερομηνία ορκωμοσίας του, στην Πε−
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
5388/15−3−2010).

      Με την αριθ. 1282/16.2.2010 πράξη του δημάρχου του 
Δήμου Αγίου Αθανασίου Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 
Ν.3584/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη−
λικής σχέσης του υπαλλήλου του ίδιου Δήμου Ζανδαρ−
μά Παναγιώτη του Δημητρίου, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγού 
Απορριμματοφόρου με A΄ βαθμό, την 16.2.2010, ημερομη−
νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
6611/17.3.2010)

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

-
      Με την αριθ. 3009/22−3−2010 πράξη της Γενικής Γραμ−

ματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 147 και 148 του Υπαλλη−
λικού Κώδικα (Ν. 3528/07), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μόσχογλου Ασημού−
λας, υπαλλήλου του κλάδου TE Μηχανικών με βαθμό A΄ 
και 3° μισθολογικό κλιμάκιο, από 15−3−2010 ημερομηνία 
νόμιμης υποβολής της δεύτερης αίτησης με την οποία 
εμμένει στην παραίτησή της.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την αριθ. 56/23.3.2010 απόφαση του Δημάρχου Αστε−
ρουσίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 75 και 79 του Ν. 3584/2007 και των Π.Δ. 50/2001 
και 347/2003 και ύστερα από την σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού 
Ηρακλείου όπως εκφράζεται στο αριθμ. 5/09.3.2010 πρα−
κτικό του, μετατάσσεται η υπάλληλος του Δήμου Αστε−
ρουσίων Μαρίνα Καμπουρίδη του Αργύρη κατηγορίας 
ΠΕ κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού − Λογιστικού με βαθμό Γ΄, σε 
αντίστοιχη κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση κατηγορίας 
ΠΕ κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αστε−
ρουσίων, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η παρούσα εκδίδεται, έπειτα από την αριθ. 6730/12−8−03 
εξουσιοδοτική απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 
Κρήτης (ΦΕΚ 1288/12−09−2003 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 8548/14−04−04 (ΦΕΚ 615/27−04−04 τ. Β΄) και 
9928/17−12−04 (ΦΕΚ 1983/31−12−2004 τ. Β΄) όμοιες.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Αστερουσίων.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 5834/16−03−10).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Αριθμ. 0910018282
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινω−

νίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

    Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μα−
ζικής Ενημέρωσης του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρί−
αση της 2−2−2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 6 περ A΄ ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το 
αρθ. 23 ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 
14 παρ. 5 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, του 
αρθ. 1 παρ. 4 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97, του αρθ. 2
ν. 3282/04 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙ−
ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία των MME»

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 A΄ /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 A΄ θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 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 
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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 προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010
Ο Πρύτανης 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 1338
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Αν−

θρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρί−
αση της 4/11/2009 αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθ. 6 περ. A΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με 
το άρθ. 23 Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του 
αρθ. 14 παρ. 2 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26
Ν. 2083/92, του αρθ. 1 και αρθ. 4 Ν. 2517/97 και του
Π.Δ. 134/99, ως εξής:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνω−

στικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία 
του Βυζαντίου»

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 
A΄ 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, 9 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 2426
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οι−

κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
στην υπ’ αρ. 46/25−11−2009 συνεδρίαση, αφού έλαβε 
υπόψη:

1) Τις διατάξεις του 14 παρ. 1 (όπως αντικαταστάθηκε 
με την παραγρ. 26 του άρθρου 28 του Ν 2083/1992) και 
5 του Ν. 1268/1982.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 περίπτ. A΄ παραγρ. 2 του 
Ν. 2083/1992, όπως ισχύει με το αρθρ. 23 του ν.3549/2007, 
αρθρ. 21 και 5 παρ.8 του ιδίου νόμου.

3) Τις διατάξεις του αρθρ.1 παρ.1 (όπως έχει αντικα−
τασταθεί από την παρ. 3 του αρθρ. 25 του Ν.3549/2007) 
και 4 του Ν. 2517/1997, καθώς και του αρθρ. 4 παρ. 3 
του ιδίου νόμου

4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999
5) Τις διατάξεις του αρθρ.2 του Ν. 3282/2004 αποφά−

σισε την προκήρυξη για την πλήρωση δυο (2) θέσεων 
ΔΕΠ, ως εξής:

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνω−
στικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολι−
τική».

Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνω−
στικό αντικείμενο «Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην 
Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1) Βιογραφικό Σημείωμα.
2) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του 
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

4) Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπάγ−
γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 κράτους − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών για πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξαταξίου

Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέ−
δου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 5 Μαρτίου 2010

  Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι) ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με τη με αριθμ. 861/8.3.2010 απόφαση του Προέδρου 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πει−
ραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 15, 16 και 17 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/1983), 
όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

με τα άρθρα 2, 3 και 4 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001) 
και 7, 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) εξελίσσεται 
ο Δημήτριος Μυλωνόπουλος του Νικολάου από τη μό−
νιμη θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας 
Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη θέση Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Νομικά Μαθήματα και Εργασια−
κές Σχέσεις» του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
− Παραρτήματος Σπετσών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−

θησης και Θρησκευμάτων 4861/19−3−10).

  Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ4/2997/20−5−2009 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
15, 16 και 17 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ. Α΄/1983), όπως 
αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 2, 3 
και 4 αντίστοιχα, του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α/2001), 
εξελίσσεται ο Βλαχόπουλος Στέφανος του Χαριλάου, 
από τη μόνιμη θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) 
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη θέση Ε.Π. βαθ−
μίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Γερμανική Γλώσσα με έμφαση στις Τεχνικές Έκφρασης 
και Επικοινωνίας −Εξειδικευμένη Μετάφραση» του Τμή−
ματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το 
Εμπόριο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Παρ/μα 
Ηγουμενίτσας του ΤΕΙ Ηπείρου, καταλαμβάνοντας κενή 
οργανική θέση, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων 5013/19.3.2010)

  Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 

F

    ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με τη Φ00/14985/29−3−2010 απόφαση της Προϊστα−
μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του 
ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία 
του Ιδρύματος της ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ
ΔΟΙΚ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΣ από τις 26.3.2010 επειδή κατά 
την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η 
υπ’ αριθμ 1014/26−3−2010 δεύτερη αίτησή της «περί πα−
ραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/9−2−07 λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΜΑΡΘΑ ΠΕΤΤΑ − ΒΑΘΗ    
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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


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2010-04-13T09:56:19+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




