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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
(1)

  Με τη Φ.471.11/109/946813/Σ. 838/16 Mαρ. 2010 κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουρ−
γού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1911/90, διορίζεται σε 
κενή οργανική θέση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / 
Γενικό Επιτελείο Στρατού, η Καβακοπούλου Ειρήνη του 
Σπυρίδωνος σε θέση κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Διοικητικών Γραμματέων, με εισαγωγικό βαθμό 
Δ΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 18ο σε μονάδα που εδρεύει 
στο Ν. Αττικής, η οποία έχει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα διορισμού.

Η ανωτέρω καταλαμβάνει κενή τακτική θέση του 
Π.Δ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού 
ΥΕΘΑ», όπως ισχύει.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ 865051/4 Μαΐ. 2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

-
    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Με τη Φ.471.5/274/948794/Σ. 1512/29−4−2010 πράξη Δ/ντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1ο, (ΔΕ) Σκλαβάκη Μαρίας του 
Αποστόλου, Α.Μ.6584, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 12−4−2010, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 34ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα τεσσάρων (34) χρόνων πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με τη Φ.471.5/275/948793/Σ. 1511/29−4−2010 πράξη Δ/ντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1ο, (ΔΕ) Μάντζιου Χρυσάνθης του 
Σωτηρίου, Α.Μ.6817, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και 
λύεται η υπαλληλική σχέση από την 23−3−2010, ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 33ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα τριών (33) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέ¬μεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με τη Φ.471.5/276/948792/Σ. 1510/29−4−2010 πράξη Δ/ντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2ο, (ΔΕ) Βολάνιου Πελαγίας του Εμ−
μανουήλ, A.M.10946, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και 
λύεται η υπαλληλική σχέση από την 26−3−2010, ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 32ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα δύο (32) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπηρε−
σίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με τη Φ.471.5/277/948791/Σ.1509/29−4−2010 πράξη Δ/ντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
(Καθαρίστρια), με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 4ο, (ΥΕ) Παπακώστα 
Βασιλικής του Δημητρίου, Α.Μ.8549, γίνεται αυτοδικαίως 
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αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 26−3−
2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την 
οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Με τη Φ.471.5/278/948790/Σ. 1508/29−4−2010 πράξη Δ/ντή
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών/ 
Τραπεζοκόμου, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 7ο, (ΔΕ) Καραγιαν−
νίδου Πηνελόπης του Αβραάμ, A.M.20665, γίνεται αυτο−
δικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από 
την 31−3−2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης, με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην πα−
ραίτησή της.

Με τη Φ.471.5/279/948789/Σ. 1507/29−4−2010 πράξη Δ/ντή
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 4ο, (ΔΕ) Τόγια − Σωτήρη Καλούσας 
του Σεραφείμ, A.M.7319, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 29−3−2010, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Με τη Φ.471.5/280/948788/Σ. 1506/29−4−2010 πράξη Δ/ντή
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδι−
κοτήτων, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1ο (ΔΕ3), Ράπτη Γεωργίου 
του Νικολάου, A.M.10511, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 15−3−2010, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 38ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα οκτώ (38) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμονται, αντίστοιχα:

α. Η ευαρέσκεια της υπηρεσίας και
β. Τιμητικά ο τίτλος της θέσης Προϊσταμένου του 

Τμήματος που κατέχει.

Με τη Φ.471.5/281/948787/Σ. 1505/29−4−2010 πράξη Δ/ντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Τεχνικού / Ηλεκτρο−
λογίας / Ηλεκτροτεχνίτη Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, 
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2ο (ΔΕ), Ευσταθάκη Μιχαήλ του 
Στεφάνου, A.M.8239, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και 
λύεται η υπαλληλική σχέση από την 24−3−2010, ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 32ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα δύο (32) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπηρε−
σίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με τη Φ.471.5/282/948786/Σ. 1504/29−4−2010 πράξη Δ/ντή
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμ−

φωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, δια−
πιστώνεται ότι, η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου του 
ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, 
Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης / Χειριστή Μέσων Τη−
λεπικοινωνίας, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1ο (ΔΕ), Μιχαλόπουλου 
Δημητρίου του Αποστόλου, A.M.9606, γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 30−3−
2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την 
οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 33ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα τριών (33) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με τη Φ.471.5/283/948785/Σ.1503/29−4−2010 πράξη Δ/ντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Οδηγών / Οδηγού Αυτοκι−
νήτων, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1ο (ΔΕ), Πουταχίδη Γεωργίου 
του Αθανασίου, A.M.12122, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 31−3−2010, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 33ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα τριών (33) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με τη Φ.471.5/284/948784/Σ. 1502/29−4−2010 πράξη Δ/ντή
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Ένδυσης − Υπόδησης (Γαζω−
τής), με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 3ο (ΔΕ), Πανουσάκη Κων/νου
του Ιωάννη, A.M.10991, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 26−3−2010, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 30ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα (30) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 
απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με τη Φ.471.5/285/948783/Σ. 1501/29−4−2010 πράξη Δ/ντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Τεχνικού / Δομικών Έργων / 
Τεχ. Οικοδομικών Εργασιών, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 4ο (ΔΕ), 
Φέτση Γερασίμου του Θεοδώρου, A.M.11815, γίνεται αυτο−
δικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 
16−3−2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με 
την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Με τη Φ.471.5/286/948782/Σ. 1500/29−4−2010 πράξη Δ/ντή
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ / ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Επιμελητών / Βοηθού Απο−
θηκάριου, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 5ο (ΥΕ), Πασχαλίδη Λεωνί−
δα του Παναγιώτη, A.M.20847, γίνεται αυτοδικαίως απο−
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δεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 31−3−2010,
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την 
οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Με τη Φ. 415.3α/5/249192/Σ.4706/12 Μαϊ 10/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/
4ε απόφαση του Διευθυντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτε−
λείου Στρατού, που εκδόθηκε με τις κείμενες διατάξεις, 
αποφασίζουμε την ανάκληση της Φ.414.1 α/125/87402/
Σ.12769 /17 Δεκ 09/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4ε Απόφασης ΔΒ΄Κ/ΓΕΣ 
«Απολύσεις Αποστρατευτέων Επαγγελματιών Οπλιτών 
έτους 2009 με τη Συμπλήρωση Πενταετούς Πραγματι−
κής Στρατιωτικής Υπηρεσίας» βάσει της απόφασης του 
υπ’ αριθμ. 5/2010 Πρακτικού του Συμβουλίου Επανακρί−
σεων Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς, μόνο σε 
ότι αφορά αυτή στην απόλυση των παρακάτω:

α. Επαγγελματία Οπλίτη Δνέα (ΠΖ) Παππά Άγγελου 
του Δημοσθένη ΕΠΟ01233700, ΣΑ: 12700073100.

β. Επαγγελματία Οπλίτη Δνέα (ΠΖ) Γκαμπλιά Αθανα−
σίου του Γεωργίου ΕΠΟ01277300, ΣΑ: 14700166903.

γ. Επαγγελματία Οπλίτη Δνέα (ΠΖ) Πασαγιαννίδη Γε−
ωργίου του Μιχαήλ ΕΠΟ01282000, ΣΑ: 13000502197.

Επαναφέρουμε στην ενεργό Υπηρεσία του Στρατού 
Ξηράς σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του 
άρθρου 16, 18 και 30 του Ν.Δ. 445/1974, του άρθρου 8 
του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
Ν. 3036/2002 και των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 8, της 
Φ.416/205235/12−11−2001 / υπουργικής απόφασης, από την 
19 Ιανουαρίου 2010, ημερομηνία που αρχικά απολύθηκαν 
ως ουδέποτε απομακρυνθέντες και του εκτός υπηρε−
σίας χρόνου θεωρουμένου σαν χρόνου πραγματικής 
υπηρεσίας, για όλες τις περιπτώσεις τους παρακάτω:

α. Επαγγελματίας Οπλίτης Δνέας (ΠΖ) Παππάς Άγγε−
λος του Δημοσθένη, ΕΠΟ01233700, ΣΑ: 12700073100.

β. Επαγγελματίας Οπλίτης Δνέας (ΠΖ) Γκαμπλιάς Αθα−
νάσιος του Γεωργίου, ΕΠΟ01277300, ΣΑ: 14700166903.

γ. Επαγγελματίας Οπλίτης Δνέας (ΠΖ) Πασαγιαννίδης 
Γεώργιος του Μιχαήλ, ΕΠΟ01282000, ΣΑ: 13000502197.

  Ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΛΗΣ

-    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  Με την αρίθμ. Φ. 471.32/ΑΔ.562975/Σ.1211/03−05−2010/
ΓΕΑ/Β5/2 απόφαση του Δ/ντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ / ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 63, 148 παρ. 4−5 και 156 του 
Ν. 3528/2007, και με τη Φ. 010/830035/Σ.3/10−1−07 (Φ.Ε.Κ. 
59 τ.Β΄/24−1−07) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά 
τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπη−
ρεσιακά όργανα, αποφασίζεται η αποδοχή της από 
30−03−2010 αίτησης παραίτησης (άρθρο 148 παρ. 4 και 5 
περίπτ. α΄ Ν. 3528/07, δηλαδή παρέλευση ενός (1) μηνός 
από την υποβολή της αίτησης παραίτησης χωρίς ανά−
κληση της) από την Υπηρεσία του Μονίμου Υπαλλήλου 
του Κλάδου ΔΕ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛ/ΡΩΝ με βαθ−
μό Α΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1ο (ΔΕ2) αρμοδιότητος 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Αε−
ροπορίας ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
(AM: 7303) της 120 ΠΕΑ και απαλλάσσουμε αυτόν από 
τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Στον Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη−
ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
Ν. 3528/2007.

  Ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

(2)
    ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 22896 Φ.200.13/14−05−2010 απόφαση 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος που εκδόθηκε στην 
Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 
15 και 16 του Ν.Δ. 935/1971 «Περί καταστάσεως εν γέ−
νει των οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων 
της Αστυνομίας Πόλεων και του Π.Σ.», των άρθρων 1, 2 
και 3 του Β.Δ/τος 651/1971 «Περί διαδικασίας απολύσε−
ων οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της 
Αστυνομίας Πόλεων και Πυρ/κού Σώματος τη αιτήση 
των», του άρθρου 37 του Ν.Δ. 974/1971, του άρθρου 6 
του Ν. 1339/1983, απολύονται ύστερα από αίτηση τους 
οι παρακάτω Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. παραγωγικής και 
μη παραγωγικής Σχολής:

1. (10489) Κουβαρδά Κωνσταντίνα του Ανδρέα
2. (10495) Φάλκου Δήμητρα του Κωνσταντίνου Παρα−

γωγικής Σχολής
3. (11921) Μαρκόβας Παναγιώτης του Ηλία
4. (11929) Μπάκας Αλέξιος του Χρήστου
5. (12367) Φάσσας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ−

νταξιοδότηση τους χρόνο υπηρεσίας και απονέμεται σ’ 
αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός του Πυρονόμου.

Με την υπ’ αριθμ. 22688 Φ.200.13/13−05−2010 απόφαση 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος που εκδόθηκε στην 
Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρ−
θρων 15 και 16 του Ν.Δ. 935/1971 «Περί καταστάσεως εν 
γένει των οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργά−
νων της Αστυνομίας Πόλεων και του Π.Σ.», των άρθρων 
1, 2 και 3 του Β.Δ/τος 651/1971 «Περί διαδικασίας απο−
λύσεων οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων 
της Αστυνομίας Πόλεων και Πυρ/κού Σώματος τη αιτή−
ση των», του άρθρου 37 του Ν.Δ. 974/1971, του άρθρου 6 
του Ν. 1339/1983, απολύονται ύστερα από αίτηση τους 
οι παρακάτω Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. παραγωγικής και 
μη παραγωγικής Σχολής:

1. (6733) Χριστόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου Πα−
ραγωγικής Σχολής

2. (7403) Ράρρας Χαράλαμπος του Μιχαήλ
3. (7430) Ηλιόπουλος Χρήστος του Θεοδώρου
4. (7468) Τρουλάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ
5. (12150) Αναγνώστου Χαράλαμπος του Αποστόλου
γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ−

νταξιοδότηση τους χρόνο υπηρεσίας και απονέμεται σ’ 
αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός του Πυρονόμου.

  Με εντολή Αρχηγού
Ο Υπαρχηγός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(3)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την αριθ. 246/2010 απόφαση του Δημάρχου Ελ−
ληνικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/07, καθώς και με 
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τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ−
ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Βασιλείου από τον κλάδο ΥΕ 16 
Εργατών καθαριότητας, σε κενή οργανική θέση του κλά−
δου ΔΕ 1 Διοικητικού (κάτοχος πτυχίου Σχολών Ωμέγα 
του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης), με βαθμό Δ΄.

Η δαπάνη που θα προκύψει για το έτος 2010 ανέρ−
χεται σε 16.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α 10.6011 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ελληνικού, οικονομικού 
έτους 2010, ανάλογες δε πιστώσεις θα προβλεφθούν για 
τα επόμενα οικονομικά έτη.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ελληνικού: 3567/1−4−2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 13890/7957/10/5/2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Τμηματάρχης 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την αρίθμ. 2110/06−05−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου Μύρινας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007 διαπιστώνεται από 
06−05−2010 η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του Παρασκευά Χριστόπουλου του Ανδρέα του κλάδου 
ΔΕ 20 Ηλεκτρολόγων με το Δήμο Μύρινας, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 1044/12−05−2010).

    Με την αρίθμ. 2515/07−05−2010 απόφαση του Δημάρχου 
του Δήμου Μούδρου Λήμνου Νομού Λέσβου, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 
του Ν. 3584/2007 διορίζεται ο Παντελής Μπούμπουρας 
του Ευστρατίου σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου Μούδρου του κλάδου ΥΕ 16 Εργατών (Καθαριό−
τητας − απορριμματοφόρων − εξωτερικών χώρων − οδο−
καθαριστών) με βαθμό Ε΄ αναδρομικά από 01−07−2009
αρχική ημερομηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κα−
τάταξης.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 20−6011 του προϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου 
Μούδρου.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μούδρου 2520/ 07−05−2010). 
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 1016/10−05−2010).

    Με την αρίθμ. 2514/07−05−2010 απόφαση του Δημάρχου 
του Δήμου Μούδρου Λήμνου Νομού Λέσβου, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 
του Ν. 3584/2007 διορίζεται η Αικατερίνη Κουκούλα του 
Δημητρίου σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου 
Μούδρου του κλάδου ΥΕ 16 Εργατών (Καθαριότητας − 
απορριμματοφόρων − εξωτερικών χώρων − οδοκαθαρι−
στών) με βαθμό Ε΄ αναδρομικά από 01−07−2009 αρχική 
ημερομηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κατάταξης.

Η δαπάνη μισθοδοσίας της ανωτέρω θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 20−6011 του προϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου 
Μούδρου.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μούδρου 2520/ 07−05−2010). 
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 1015/10−05−2010).

    Με την αρίθμ. 2513/07−05−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου του Δήμου Μούδρου Λήμνου Νομού Λέσβου, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 

23 του Ν. 3584/2007 διορίζεται ο Παναγιώτης Μάμμος 
του Ελευθερίου σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου Μούδρου του κλάδου ΥΕ 16 Εργατών (Γενικών 
Καθηκόντων) με βαθμό Ε΄ αναδρομικά από 01−07−2009 
αρχική ημερομηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κα−
τάταξης.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 20−6011 του προϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου 
Μούδρου.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μούδρου 2520/ 07−05−2010). 
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 1014/10−05−2010).

    Με την αρίθμ. 2516/07−05−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου του Δήμου Μούδρου Λήμνου Νομού Λέσβου, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 
23 του Ν. 3584/2007 διορίζεται η Χαριτίνη Μπαλτζή του 
Γεωργίου σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου 
Μούδρου του κλάδου ΤΕ 3 Πολιτικού Μηχανικού (Έρ−
γων Υποδομής) με βαθμό Δ΄ αναδρομικά από 01−07−2009
αρχική ημερομηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κα−
τάταξης.

Η δαπάνη μισθοδοσίας της ανωτέρω θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 30−6011 του προϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου 
Μούδρου.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μούδρου 2520/ 07−05−2010). 
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 1017/10−05−2010).

    Με την αρίθμ. 2511/07−05−2010 απόφαση του Δημάρχου 
του Δήμου Μούδρου Λήμνου Νομού Λέσβου, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 
του Ν. 3584/2007, διορίζεται η Δέσποινα Κωνσταντέλ−
λη του Αργυρίου σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου Μούδρου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού με βαθ−
μό Δ΄ αναδρομικά από 01−07−2009 αρχική ημερομηνία 
πρόσληψης βάση του πίνακα κατάταξης.

Η δαπάνη μισθοδοσίας της ανωτέρω θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 10−6011.001 του προϋπολογισμού έτους 2010 του 
Δήμου Μούδρου.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μούδρου 2520/ 07−05−2010). 
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 1012/10−05−2010).

    Με την αρίθμ. 2522/07−05−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου του Δήμου Μούδρου Λήμνου Νομού Λέσβου, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 
23 του Ν. 3584/2007 διορίζεται η Ανδρονίκη Μικρέλλη 
του Τρύφωνα σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δή−
μου Μούδρου του κλάδου ΤΕ Διοικητικών − Λογιστικών 
με βαθμό Δ΄ αναδρομικά από 01−07−2009 αρχική ημερο−
μηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κατάταξης.

Η δαπάνη μισθοδοσίας της ανωτέρω θα βαρύνει τον 
Κ.Α 10−6011.001 του προϋπολογισμού έτους 2010 του 
Δήμου Μούδρου.

(Αριθμ. βεβ του Δήμου Μούδρου 2520/ 07−05−2010). 
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 1018/10−05−2010).

    Με την αρίθμ. 2512/07−05−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου του Δήμου Μούδρου Λήμνου Νομού Λέσβου, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Ν. 3584/2007 διορίζεται ο Αναστάσιος Τσάκωνας του 
Ανδρέα σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου 
Μούδρου του κλάδου ΥΕ 16 Εργατών ( Ύδρευσης – Απο−
χέτευσης) με βαθμό Ε΄.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω θα βαρύνει τον 
Κ.Α.25−6011 του προϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου 
Μούδρου.
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(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μούδρου 2520/ 07−05−2010). 
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 1013/10−05−2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ 
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(4)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Αριθμ. 2369
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της 

Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, 
με γνωστικό αντικείμενο «Χημική Ωκεανογραφία.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 29/04/2010 
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 άρθ. 21 του ίδιου νόμου, του άρθ. 14 παρ. 3 και 4 του 
Ν. 1268/1982, του άρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του άρθ. 1 και 
άρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

Σχολή Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Χημική Ωκεανογραφία».

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 κράτους − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνα 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, 6 Μαΐου 2010

Ο Πρύτανης, κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΖΩΡΑΣ
F

    ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την αριθμ. πρωτ. 4320/13−05−10 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης που εκδόθηκε ύστερα από 
την αριθμ. 13/11−03−2010 κοινή συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3 του Ν. 
2517/97, μονιμοποιείται ο Επίκουρος Καθηγητής Καρυστι−
νός Γεώργιος του Νικολάου, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μη−
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών και στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες με έμφαση σε 
Μοντέρνες Τεχνικές Κωδικοποίησης και Αποκωδικοποί−
ησης ή Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών με έμφαση σε 
Τεχνικές Παροχής Μοντέρνων Υπηρεσιών» στην οργανική 
θέση που υπηρετεί, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ

F
    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Με την με αριθμ. Β 118.347/3−5−10 πράξη του Διοικητή 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη Λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από τον Οργανισμό της τ. υπαλλή−
λου Ευανθίας Τρουλλινού του Χαράλαμπου με Α΄ βαθμό 
του κλάδου ΔΕ Δ/κό − Λογ/κό την 30−4−2010 ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

(Αριθμ. Εγκρίσεως Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας 8657/498/12−5−2010).

  Ο Διοικητής
Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ

F
    ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ENIAIO TAMEIO AΣΦAΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

  Με τη Φ00/21412/ 17−5−2010 απόφαση της Προϊστα−
μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη−
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ρεσία του Ιδρύματος της ΠΕΤΤΑ − ΒΑΘΗ ΜΑΡΘΑΣ του 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ ΔΙ−
ΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ από τις 14 Μαΐου 2010 επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή 
η υπ’ αριθμ. 1583/14−5−2010 δεύτερη αίτησή της «περί 
παραιτήσεως 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 
Διοικητικού Προσωπικού κ.α.α.

ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ 

-
    Με την Ρ14/ 65 / 12/05/2010 πράξη της Προϊσταμένης του 

Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης
Υγειονομικού Προσωπικού ταυ Ι.Κ.Α. διαπιστώνεται η 
λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος του 
μόνιμου γιατρού ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ.ΜON. 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ από 10/05/2010 ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμφωνα 
με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07.

  Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ
F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ − ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

  Με την υπ’ αριθμ. 5749/ 11/5/2010 διαπιστωτική πράξη 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου − Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, 
του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται η υπαλληλική 
σχέση από 11/5/2010, ημερομηνία υποβολής δεύτερης 
αίτησης παραίτησης της πρώην μονίμου υπαλλήλου μας 
Αναστασιάδη – Καρούμπαλη Παναγ. του Νικολάου, του 
κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Α΄ και το 3ο μι−
σθολογικό κλιμάκιο, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

  Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

  Με την υπ’ αριθ. 768/11.05.2010 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
εργασίας της μονίμου υπαλλήλου ΚΥΛΑΚΟΥ − ΚΑΣΑΠΑ 
ΣΟΦΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστι−
κού με βαθμό Α΄ και 5ο Μ.Κ. από 03.05.2010 (ημερομηνία 
υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου 
να συνταξιοδοτηθεί.

    Με την υπ’ αριθμ. 767/11.05.2010 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση ερ−
γασίας της μονίμου υπαλλήλου ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ − ΒΑΒΒΑ 
ΣΟΦΙΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογι−
στικού με βαθμό Α΄ και 2ο Μ.Κ. από 03.05.2010 (ημερο−
μηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης), προ−
κειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

  Ο Διοικητής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ − ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

    Με την υπ’ αριθμ. 5872/120/11−05−2010 απόφαση του Δι−
οικητή του Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» της 1ης ΥΠΕ 
Αττικής, γίνεται δεκτή η παραίτηση της υπαλλήλου του 
Νοσοκομείου Στάμου Δήμητρας του Ανδρέα, υπαλλήλου 
κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων (Πρακτικών) με βαθμό 
Α΄ από 11.05.10 λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007.

  Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
    ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την αρ. 349/13−5−10 απόφαση Διοικητή του Ψυχια−
τρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148, 156 του Ν. 3528/07 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου 
Υπαλλήλου ΖΟΡΜΠΑ − ΤΣΙΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Σωτη−
ρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού, με αποδοχές 
6ου ΜΚ και Α΄ βαθμό από 4−5−2010 λόγω παραίτησης για 
συνταξιοδότηση (1η αίτηση παραίτησης 9813/15−4−2010, 
2η αίτηση παραίτησης 11761/4−5−2010).

  Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
    ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «Η ΜΗΤΕΡΑ»

  Με την αριθμ. 425/3−5−2010 απόφαση Αντιπροέδρου του 
Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 148, 156 του Ν. 3528/07 (Φ.Ε.Κ. 
26/Α/2007), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης 
της Κυριακούλας Βρούτση του Γεωργίου τακτικής υπαλ−
λήλου του κλάδου Δ.Ε. Ραπτριών του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ» με 
Α΄ βαθμό και 4ο Μ.Κ. από 3−5−2010 ημέρα υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης, κατά την οποία λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου.

    Με την αριθμ. 424/3−5−2010 απόφαση Αντιπροέδρου 
του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 148, 156 του Ν. 3528/07 
(Φ.Ε.Κ. 26/Α/2007), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραί−
τησης της Αικατερίνης Αγλαμίση − Γιαλούρη του Αργυ−
ρίου τακτικής υπαλλήλου του κλάδου Π.Ε. Λογιστών του 
Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ» με Α΄ βαθμό και 5ο Μ.Κ. από 3−5−2010
ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, 
κατά την οποία λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ−
ση της υπάλληλου.

  Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

  Με την αριθμ. 150/4280/12−5−2010 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 Ν. 3528/07 
(Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της μονί−
μου υπαλλήλου Χατζηδημητρίου Φανούλας του Δημη−
τρίου, κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτικής, με τον Α΄ βαθμό, για 
συνταξιοδοτικούς λόγους και διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από 30/4/2010 ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

  Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Με την με αριθμό 4990/13−5−2010 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε. 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δ. Ελλάδας, λύ−
εται η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του 
Γ.Ν. Κέρκυρας, κλάδου ΔΕ Α/φών Νοσ/μων Γραμμένου 
Διαμαντίνας του Σπυρίδωνα από 30/4/2010 ημερομηνία 
αποχώρησής της από την υπηρεσία, λόγω συνταξιο−
δότησης.

  Ο Διοικητής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

    Με την αριθμ. 11045/30.4.2010 πράξη του Διοικητή του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια από 26.3.2010 η υπαλ−
ληλική σχέση της υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας 
ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Μαρίνου κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Αδ. Νοσοκόμων λόγω της υποβληθείσας δεύτε−
ρης αίτησης παραίτησης για συνταξιοδότηση.

Με την αριθμ. 11047/30.4.2010 πράξη του Διοικητή του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια από 13.3.2010 η υπαλλη−
λική σχέση της υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας ΚΟ−
ΣΠΕΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του Αναστασίου κατηγορίας ΥΕ 
κλάδου Μεταφορέων Ασθενών λόγω θανάτου.

Με την αριθμ. 10949/29.4.2010 πράξη του Διοικητή του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007 Λύεται αυτοδίκαια από 20.4.2010 η υπαλ−
ληλική σχέση της υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας 
ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Ευάγγελου κατηγορίας ΤΕ 
κλάδου Νοσηλευτριών, λόγω διορισμού της σε άλλη 
υπηρεσία.

  Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  Με την αρίθμ. 275/ΔΣ/13−05−2010 διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλ−
λήλου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, ΜΠΟΥΛΑΚΗ 
ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ του Μιχαήλ, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Ιατρι−
κών Εργαστηρίων, με Α΄ βαθμό και 5ο Μισθολογικό Κλιμά−
κιο, από 13 Μαΐου 2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησής της, λόγω συνταξιοδότησης.

  Ο Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΤΗΣ

F

    ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ − ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ

  Με την αριθμ. 75/05−05−2010 απόφαση Διοικητή του 
Κρατικού Θερ/ριου − Κ.Υ. Λέρου, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148, γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την Υπηρεσία του μονίμου με βαθμό Α΄ 
και ΜΚ 1ο υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Ξυλουργών ΒΑΡΑΒ−
ΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη από 05−05−2010 προκειμένου 
να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο.

  Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
F

    ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  Με την αριθμ. 2/10.5.2010 πράξη της Διοικητού του 
Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Χανίων που εκδό−
θηκε μετά τις αριθμ. 198/18.2.2010 και 269/5.3.2010 αιτή−
σεις παραίτησης της υπαλλήλου ΛΙΟΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
του Στέφανου γίνεται αποδεκτή η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης αυτής, από τον κλάδο ΔΕ Νοση−
λευτικής κι από 5−3−2010 ημερομηνία υποβολής της β΄ 
αίτησης παραίτησης που απεχώρησε από την υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδότησης.

  Ο Διοικητής
ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΣΙΑ − ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ  
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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.Μ.Η. − − 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

. . .

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.Μ.Η. 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−

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

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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