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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(1)

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Με την υπ’ αριθ. 82/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Ηλιούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76, 79 & 101 του Ν. 3584/07, καθώς και με 
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΔΕΛΗΡΟΓΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου από τον κλάδο ΥΕ 16 Ερ−
γατών Καθαριότητας, σε κενή οργανική θέση του κλά−
δου ΔΕ 30 Τεχνιτών (κάτοχος Πτυχίου Μέσης Τεχνικής 
Σχολής, τομέα Μηχανολογικού), με βαθμό Δ΄.

Η δαπάνη που θα προκληθεί στον προϋπολογισμό του 
Δήμου προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 2.100 
ευρώ ετησίως και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση 
στον ΚΑ εξόδων 35.6011.0001 του προϋπολογισμού.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ηλιούπολης: 7−4−2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 15453/8888/ 10.5.2010).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Με την αριθμ. 28160/09/2010 απόφαση των Γενικών 
Γραμματέων Περιφερειών Ηλείας και Ιονίων Νησιών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
109 του Π.Δ. 30/1996 μετατάσσεται ο Δρουκόπουλος 
Ανδρέας υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ηλείας, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄ στη Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας σε κενή οργανική θέση 
του ιδίου κλάδου με τον αυτό βαθμό.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3339/20−04−2010).

  Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών
 Δυτικής Ελλάδας Ιονίων Νησιών
 ΤΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

-
      Με την αριθμ. 9583/28−04−2010 απόφαση του Δημάρχου 

Κερκυραίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 152 του Ν. 3584/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση 
του δημοτικού υπαλλήλου Αλεξάκη Χριστόδουλου του 
Μαργαρίτη, κλάδου ΥΕ προσ. Θέσεων Οδοκαθαριστών −
Εργατών ΤΥ με βαθμό Β΄, λόγω συνταξιοδότησης (αρ. 
πρωτ. ΠΙΝ:7543/07−05−2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια κ.α.α.

Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΟΥΓΟΥ

F

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Με την αριθ. 825/20−04−2010 απόφαση του Προέδρου 
του Οργανισμού Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου 
Βόλου Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, κατόπιν 
της 2/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 426/14−04−2010 τ. Β΄) διά της οποίας 
αποφασίστηκε η σύσταση προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου για το μεταφερόμενο προσωπικό της Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Καλλιτεχνικός Οργα−
νισμός − ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου − Κοινωφελής Επι−
χείρηση», κατατάσσονται σε συσταθείσες προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι κατωτέρω αναφερόμενοι, 
ως ακολούθως:

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ −
ΚΛΑΔΟΣ −

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. ΧΛΙΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

2. ΜΠΟΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ,
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3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

(Αριθμ. βεβ. του Οργανισμού Κέντρου Εκπαίδευσης 
Παιδιού Δήμου Βόλου 823/20−04−2010).

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 4296/62952/ 2010).

       Με την με αριθ. . 7168/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Βόλου Ν. Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 86 
του Ν. 3463/2006 και την αριθμ. 4/2010 σύμφωνη γνω−
μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Μα−
γνησίας, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Βόλου 
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος του Δημητρίου, κατηγο−
ρίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄, σε 
κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού κ’ στον 
Α΄ βαθμό, με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την 
18/03/2010 (ημερομηνία συνεδρίασης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου) 2 χρόνια 7 μήνες και 4 ημέρες.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Βόλου 8691/23−04−2010.).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 3353/49863/ 2010).

   Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

-
      Με την με αριθ. 9497/06−05−2010 πράξη του Δημάρχου 

Βόλου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου 
του Δήμου Βόλου ΤΣΙΓΓΟΥΔΗ Λεόντιου του Χρήστου, 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
με βαθμό Β΄, από 30/04/2010 ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 4659/68865/ 2010).

         Με την με αριθ 9496/06−05−2010 πράξη του Δημάρ−
χου Βόλου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου 
του Δήμου Βόλου ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Δημήτριου του Νικολά−
ου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
με βαθμό Α΄, από 30/04/2010 ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 4658/68862/ 2010).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

F

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Με την υπ’ αριθ. 9/164/30−4−2010 απόφαση του Προέ−
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Αθλη−
τικών Κέντρων Βέροιας (Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βέροιας 
Νομού Ημαθίας), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 152 παράγραφος 5 και 160 του Κώδι−
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(Ν. 3584/2007 − ΦΕΚ 143 Α΄/28−6−2007), γίνονται αποδε−
κτές οι από 15−4−2010 και 30−4−2010 αιτήσεις παραίτη−
σης λόγω συνταξιοδότησης και λύεται από 30−4−2010
η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου των Δημοτικών 

Αθλητικών Κέντρων Βέροιας Ν. Ημαθίας ΙΩΑΝΝΗ ΠΑ−
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Αποστόλου, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών, 
με βαθμό Α΄.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 3712/5−
5−2010).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

-
      Με την αριθ. 574/28.4.2010 απόφαση του δημάρχου 

Αμπελοκήπων Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007, 
το αριθ. 4/14.4.2010 (θέμα 18°) και 3/4.3.2010 πρακτικά 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού 
Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης) και Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Κρίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας και την αριθ. 16/2010 απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Κοιμητη−
ρίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου − Ν. Ιωνίας
Ν. Μαγνησίας, μετατάσσεται η υπάλληλος Λιαπάκη Δη−
μητρούλα του Χαρίλαου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού με βαθμό Δ΄, από το Σύνδεσμο Κοιμητηρίου 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου − Ν. Ιωνίας Ν. Μα−
γνησίας, όπου υπηρετεί, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική 
θέση του Δήμου Αμπελοκήπων Ν. Θεσσαλονίκης.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αμπελοκήπων: 4783/2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 12233/ 

10.5.2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την αριθ. 21672/3−5−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου Λαμιέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 152 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ Α΄ 143), 86 του 
Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ &. Κ.Υ., ΦΕΚ Α΄ 114), 2 και 3 του 
Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α΄ 138), 47 και 48 του Ν. 2084/1992
(ΦΕΚ Α΄ 165), έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης 
λόγω συνταξιοδότησης, της μονίμου υπαλλήλου του 
Δήμου Λαμιέων, Ριζοπούλου Αναστασίας του Ιωάννη, 
κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ− Αρχιτεκτόνων− Μηχανικών 
με βαθμό Α΄.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 5.000,00€ 
περίπου (τρίμηνες αποδοχές) σε βάρος του Κ.Α. 
30.6011.0001 του προϋπολογισμού του ανωτέρω Δήμου 
οικονομικού έτους 2010.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Λαμιέων: 21937/4−5−2010).
(Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος: 37363/

7040/13−5−2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Δ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3403

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(2)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
   Αριθμ. 2377
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της 

Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη βαθμί−
δα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστι−
κό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών 
Απορροής και Παρακτίου Περιβάλλοντος».

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Θάλασ−
σας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 
29/04/2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης ΔΕΠ, 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 Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλη−
ρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παρακτίου 
Περιβάλλοντος».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 6 Μαΐου 2010

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΖΩΡΑΣ

-
      Αριθμ. 2375
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της 

Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη βαθμί−
δα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθη−
γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Οικολο−
γία με έμφαση στη Βιοποικιλότητα».

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Θάλασ−
σας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 
29/04/2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης ΔΕΠ, συμφωνά 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 αρθ. 14 
παρ. 2 και 3 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 
Ν. 2083/92, του αρθ. 1 και αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του
Π.Δ. 134/99, ως εξής:

Σχολή Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 
«Θαλάσσια Οικολογία με έμφαση στη Βιοποικιλότητα»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα 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. 
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Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπα−
ϊκής 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 απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 6 Μαΐου 2010

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΖΩΡΑΣ

-
     Αριθμ. 2376
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της Θά−

λασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικεί−
μενο «Παράκτια Μηχανική και Μορφοδυναμική.

     Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Θάλασ−
σας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 
29/04/2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με ης 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 αρθ. 14 
παρ. 2 και 3 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 
Ν. 2083/92, του αρθ. 1 και αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του
Π.Δ. 134/99, ως εξής:

Σχολή Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Παράκτια 
Μηχανική και Μορφοδυναμική».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 6 Μαΐου 2010

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΖΩΡΑΣ
F

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 4588/4−5−2010 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις (του άρθρου 148 παραγρ. 5 του 
Ν. 3528/07) γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Μαρίνας 
Σκουντή του Θεοχάρη, από τη θέση Ειδικού και Εργα−
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου II, 
κατηγορίας Τ.Ε., βαθμίδας Α΄, του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
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από τις 3/5/2010, καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή 
υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην 
παραίτηση της, λόγω συνταξιοδότησης.

  Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

F

     ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Με την αριθμ. 392/173/12.5.2010 πράξη του Αντιπροέ−
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών Ερευνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (Ν. 3528/2007 − Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/9.2.2007), διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της 
Κοτταρίδη Πελαγίας του Νικολάου, Διευθύντριας Ερευ−
νών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, στις 
30.4.2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης από την υπηρεσία (αριθ. πρωτ. 1ης αίτησης 
παραίτησης 273/ 28/13.4.2010).

   Ο Αντιπρόεδρος

Θ. ΜΑΛΟΥΤΑΣ

F

    ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

   Με την Ρ14/69/17/05/2010 πράξη του Προϊστάμενου 
ταυ Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της 
Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώνε−
ται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος 
της μόνιμου γιατρού ΟΔΟNTIATPΟY ΚΡΙΚΑ ΜΟΥΡΑΤΙ−
ΔΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ που υπηρετούσε στα ΙΚΑ 
ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ AXAPNΩN απο 14/05/2010 ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της σύμ−
φωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07.

  Η Προϊσταμένη κ.α.α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΜΠΙΡΗ 

-

     Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην Φ00/26998/29−4−2010 απόφαση της Προϊσταμέ−
νης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ 
ΕΤΑΜ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 342/30−4−2010 (τ.Γ΄) 
επέρχεται η εξής διόρθωση σφάλματος:

αντί του εσφαλμένου: «... Με τη Φ00/26998/29−4−2010 
απόφαση ...»

στο σωστό: «... Με τη Φ00/13151/29−4−2010 απόφα−
ση ...».

   (Από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

-
      Στην υπ’ αριθμ. Φ10/20435/4.5.2010 απόφαση του Διευ−

θυντή Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκηση του ΙΚΑ 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 360/7.5.2010 τ.Γ΄ και αφορά 
λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου επιφέρεται η πιο 
κάτω διόρθωση:

Στην σελίδα 2827, στήλη 1η και στίχο 4ο εκ των άνω
από το λανθασμένο: «... ΣΑΚΑΡΒΛΗ ...»
στο σωστό: «... ΣΑΚΑΡΕΛΗ ...».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

    ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ − Ν.Π.Δ.Δ.

  Με την υπ’αριθ. 371/13−05−10 Πράξη του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που εκδόθη−
κε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/Α΄/09−02−07) και τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 
(ΦΕΚ 58/Α703−04−08) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Ταμείου 
ΤΑΣΙΟΥ ΦΑΝΗΣ του Σπυρίδωνος, Βαθμού Α΄, Κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, από 13/05/2010, ημερο−
μηνία που υπέβαλε την δεύτερη αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία της στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ. λόγω συνταξιο−
δότησης.

         Με την υπ’αριθ. 372/13−05−10 Πράξη του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που εκδόθη−
κε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/Α΄/09−02−07) και τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 
58/Α΄/03−04−08) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Ταμείου ΚΥ−
ΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ, Βαθμού Α΄, 
Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, από 11/05/2010, 
ημερομηνία που υπέβαλε την δεύτερη αίτηση παραί−
τησης από την υπηρεσία της στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ. λόγω συ−
νταξιοδότησης.

         Με την υπ’αριθ. 373/13−05−10 Πράξη του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που εκδόθη−
κε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/Α΄/09−02−07) και τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 
58/Α΄/03−04−08) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Ταμείου ΣΑ−
ΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Μιχαήλ, Βαθμού Α΄, Κλά−
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, από 11/05/2010, ημε−
ρομηνία που υπέβαλε την δεύτερη αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία της στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ. λόγω συνταξιοδό−
τησης.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
F

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

  Με την αριθ. 8488/12.5.2010 απόφαση του Διοικητή 
του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 
γίνεται δεκτή η παραίτηση της μονίμου υπαλλήλου Ελέ−
νης Ζαγάρη του Ευθυμίου κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ 
Ιατρικών Εργαστηρίων με Α΄ βαθμό και το 1° Μ.Κ. απο 
03−05−2010 που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης 
και αποχώρησε από την υπηρεσία για συνταξιοδοτικούς 
λόγους.)

   Ο Διοικητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ
F

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ

  Με την αρ. 5782/19.4.2010 απόφαση του Διοικητή του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ της 1ης Υγειονο−
μικής Περιφέρειας Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3528/07 αρθρ. 148, γίνεται δεκτή η 
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παραίτηση της ΚΟΥΚΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ μό−
νιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 
με Α΄ βαθμό από 31.3.2010 (ημ/νία δεύτερης αίτησης 
παραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης.

        Με την αριθμ. 7216/11.5.2010 απόφαση του Διοικητή 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Ν. ΙΩΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/07, γί−
νεται δεκτή η παραίτηση της Παπαδοπούλου − Κώνστα 
Ευαγγελίας του Ηλία, μόνιμης υπαλλήλου με Α΄ βαθμό, 
που υπηρετούσε σε προσωρινά συνιστώμενη θέση του 
κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Ν. 1193/81, αρθρ. 37), 
από 30.4.2010 (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης), 
λόγω συνταξιοδότησής της.

        Με την αριθμ. 7215/11.5.2010 απόφαση του Διοικητή του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩ−
ΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται 
δεκτή η παραίτηση της Σταθάκη−Μπεκιάρη Ιωάννα του 
Παναγιώτη, μόνιμης υπαλλήλου με Β΄ βαθμό, που υπη−
ρετούσε σε θέση του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων, από 
30.4.2010 (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω 
συνταξιοδότησής της.

        Με την αριθμ. 7217/11.5.2010 απόφαση του Διοικητή 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Ν. ΙΩΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γί−
νεται δεκτή η παραίτηση της Γατή Παναγιώτας του 
Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου με Α΄ βαθμό, που υπη−
ρετούσε σε θέση του κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών, από 
30.4.2010 (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω 
συνταξιοδότησής της.

  Ο Διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΣΑΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

  Με την υπ’αριθμ. 929/30−04−2010 Πράξη Αναπληρώ−
τριας Διοικητριας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 35,148 και 156 του 
Ν. 3528/9−2−07, του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», λύεται 
η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του υπαγομένου 
στο Νοσοκομείο μας Κέντρου Υγείας Ελευσίνας, Μπέ−
κου Κων/να του Ευγένιου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών, με 
αποδοχές 14ου Μ.Κ. και Βαθμό Γ΄ από 29−4−2010 λόγω 
διορισμού της σε άλλη δημόσια υπηρεσία.

  Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια

ΑΦΡ. ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ 

-    
 Με την υπ’αριθμ. 992/13−05−2010 Πράξη Διοικη−

τή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας (που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 35,148 και 156 του
Ν. 3528/9−2−07) του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», λύεται η 
υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Νοσοκομείου 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του Ξενοφώντα κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτριών, με αποδοχές 16ου Μ.Κ. και Βαθμό Δ΄, 
από 13/05/2010 λόγω διορισμού της στο Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

  Ο Διοικητής
ΑΓΓ. ΛΙΟΣΗΣ

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   Με την αρ. 516/11−05−2010 διαπιστωτική πράξη του Δι−
οικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλε−
ξανδρούπολης, στις 30−04−2010, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση του Χατζίδη Τριαντάφυλλου του 
Αυγερινού, ο οποίος υπηρετούσε σε τακτική οργανική 
θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών, του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, με βαθμό Α΄ 
και 7° Μ.Κ., και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
147, 148 & 156 του Ν. 3528/07, λόγω συνταξιοδότησης.

       Με την αρ. 514/11−05−2010 διαπιστωτική πράξη του Δι−
οικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλε−
ξανδρούπολης, στις 30−04−2010, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της Τσιμάρη Ζαφειρώς του Πανα−
γιώτη, η οποία υπηρετούσε σε τακτική οργανική θέση 
του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημιακού Γε−
νικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, με βαθμό Α΄ και 
4° Μ.Κ., και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 
148 & 156 του Ν. 3528/07, λόγω συνταξιοδότησης.

          Με την αρ. 515/11−05−2010 διαπιστωτική πράξη του Δι−
οικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλε−
ξανδρούπολης στις 30−04−2010, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της Κίτσιου−Αποστόλου Παναγιώ−
τας, η οποία υπηρετούσε σε τακτική οργανική θέση του 
κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με βαθμό Α΄ και 
3° Μ.Κ., και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 
148 & 156 του Ν. 3528/07, λόγω συνταξιοδότησης.

   Ο Διοικητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

  Με την αριθμ. 11044/30.4.2010 Πράξη του Αναπληρώ−
νοντος του Διοικητή, Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας  
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147,148 και 156 του 
Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια, από 3.3.2010, η υπαλ−
ληλική σχέση της υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας 
ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Παναγιώτη κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Αδ. Νοσοκόμων, λόγω διορισμού της σε άλλη 
υπηρεσία.

         Με την αριθμ. 11043/30.4.2010 Πράξη του Αναπληρώ−
νοντος τον Διοικητή, Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσί−
ας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147,148 και 156 του 
Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια από 31 .3.2010 η υπαλλη−
λική σχέση της υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας ΠET−
TA ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Βασιλείου κατηγορίας ΥΕ κλάδου 
Βοηθών Θαλάμου, λόγω της υποβληθείσας δεύτερης αί−
τησης παραίτησης για συνταξιοδότηση.

   Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ
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       ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

(ΚΑΦΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

Με την αριθμ. 1425/21−12−09 απόφαση του Διοικητή του 
ΚΑΦΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων 
των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/ 2007 διορίζεται ως 
δόκιμη υπάλληλος στο Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής 
και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Κορίνθου και 
σε αντίστοιχη οργανική θέση η:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ−
ΜΟΣ

1 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ΄

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης είναι 1992/10−3−2010).

    Με την αριθ. 523/15−4−2010 πράξη του Αντιπροέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΦΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 και 148 
του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης στις 15/4/2010 της υπαλλήλου του 
ΚΑΦΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Οικονόμου Τριανταφυλλιάς του Κων−
σταντίνου, που υπηρετούσε σε θέση κατηγορίας TE Κοι−

νωνικής Εργασίας με βαθμό Δ΄ από 23/11/2007 και απο−
χώρησε απ’ την υπηρεσία λόγω παραίτησής της για 
διορισμό στο Κ.Υ. Γαστούνης, αρμοδιότητας του Γενι−
κού Νοσοκομείου Πύργου στις 15−4−2010. 

  Ο Διοικητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΛΛΟΣ 
F

    ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Με την αριθ. 501001/13.5.2010 πράξη του Προέδρου του 
EOT η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του Νόμου 3528/07 «Υπαλληλικός Κώδικας» 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου 
υπαλλήλου του EOT, Τέγου−Αποστολάκη Βασιλικής του 
Ηλία, (κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού−Οικονομικού, με βαθμό Α΄ 
και Μ.Κ. 1°) Προϊσταμένης Δ/νσης EOT την 11.05.10 ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

Ο κωδικός του φορέας μας (EOT−ΝΠΔΔ) είναι 27130.

   Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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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*03004272605100008*

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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