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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(1)
Με την αρ. 57593/Η/19−05−2010 πράξη του Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ−
ΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148
του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της ΘΩΜΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙ−
ΚΗΤΙΚΟΥ του ΓΕΛ ΓΥΘΕΙΟΥ, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.2, από
18/05/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης
παραίτησής της.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με βάση την αριθμ. 5053/13−5−2010 απόφαση του Περι−
φερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 περ. β΄, του άρθρου 153 παρ.
1, του άρθρου 156 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 165 παρ.
2 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Τ.Α΄/9−1−2007), απολύεται
ο εκπαιδευτικός Λιούτας Γεώργιος του Χρήστου, κλά−
δου ΠΕ03/ Μαθηματικών του 4ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης,
με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 02 και A.M. 133756, λόγω σωματικής
ανικανότητας για εργασία.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ

Με την αριθ. ΦΠΜ3039/18−05−2010, πράξη του Διευθυ−
ντή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148
του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται από τις 15−04−2010 λόγω
θανάτου, η λύση της υπαλληλικής σχέσης του εκπαι−
δευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τσαρουχά
Βασίλειο του Δημητρίου κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Α και
Μ.Κ 02 του Πειραματικού Γυμνασίου Τρίπολης.
Ο Διευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με την 39026/17−5−2010 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 19, 20, 21,
22, 23, 24 και 26 του Ν.2830/2000 «Κώδικας συμβολαι−
ογράφων» και β) του άρθρου 11 του Ν.2993/2002, όπως
ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του με το άρθρο
59 του Ν. 3160/2003, διορίζεται συμβολαιογράφος στην
περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας (Κοντοβάζαι−
να) ο Νικόλαος Δάβανος του Αθανασίου και της Μαρί−
ας, δικηγόρος, ο οποίος έχει πετύχει στο διαγωνισμό
συμβολαιογράφων 2009 για το Ειρηνοδικείο Ελευσίνας
(Κοντοβάζαινα), με βαθμό επιτυχίας 68,25 και έχει όλα
τα νόμιμα προσόντα. Ο ανωτέρω καταλαμβάνει τη θέση
που προέκυψε μετά την παραίτηση της Μαρίνας Αντω−
νοπούλου − Παπαβασιλείου.
Με την 41468/17−5−2010 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 19, 20, 21,
22, 23, 24 και 26 του Ν.2830/2000 «Κώδικας συμβολαι−
ογράφων» και β) του άρθρου 11 του Ν.2993/2002, όπως
ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του με το άρ−
θρο 59 του Ν. 3160/2003, διορίζεται συμβολαιογράφος
στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ταμινέων (Αλιβέρι)
η Βασιλική Τζιμοπούλου του Ιωάννη και της Γιαννού−
λας, δικηγόρος, η οποία έχει πετύχει στο διαγωνισμό
συμβολαιογράφων 2009 για το Ειρηνοδικείο Ταμινέων
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(Αλιβέρι), με βαθμό επιτυχίας 76,12 και έχει όλα τα νό−
μιμα προσόντα. Η ανωτέρω καταλαμβάνει τη θέση που
προέκυψε μετά την παραίτησή της Χρυσούλας Μαυρί−
δου−Πιρπιρή.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ
Με την αριθ. 51579/19−5−2010 πράξη της Προϊσταμένης
της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 147,148 και 156 του
Ν.3528/2007(ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» διαπιστώνεται ότι έχει γίνει
αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την
υπηρεσία του Δημητρίου ΜΠΟΥΡΟΥ του Επαμεινώνδα,
υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης, με βαθμό Α΄ και
Μ.Κ 4° του Ανοικτού Καταστήματος Κεντρικής Αποθήκης
Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) και έχει λυθεί η υπαλληλική
σχέση αυτού από 17−5−2010, ημερομηνία κατά την οποία
υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση παραίτησής του.
Με την αριθ. 51619/19−5−2010 πράξη της Προϊσταμένης
της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 147,148 και 156 του Ν.3528/
2007(ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή−
λων Ν.Π.Δ.Δ.» διαπιστώνεται ότι έχει γίνει αυτοδικαίως
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του
Σπυρίδωνα ΓΚΟΥΜΑ του Θωμά, υπαλλήλου του κλά−
δου ΔΕ Φύλαξης, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ 4° του Νοσοκο−
μείου Κρατουμένων Κορυδαλλού που υπηρετούσε με
απόσπαση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού και
έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτού από 17−5−2010,
ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτη−
ση παραίτησής του.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Δ. ΖΑΒΡΑ
Με την υπ’ αριθμ. 49148/18−5−2010 απόφαση του αν.
Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργή−
ματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954
«Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», γίνονται αποδεκτές
οι αιτήσεις παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα,
των κατωτέρω δικηγόρων Ηρακλείου:
Παρ’ Αρείω Πάγω
Ευκλείδη ΦΑΛΚΩΝΑΚΗ του Μιχαήλ
Παρ’ Έφέταις Μαρίνου ΣΜΠΩΚΟΥ του Κωνσταντίνου.
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΛΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(3)
Με την υπ’ αριθμ. 23689 Φ.200.13/19−05−2010 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 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 αίτησή τους οι πα−
ρακάτω Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. μη παραγωγικής Σχολής:
1. (11911) Κριθαρούλας Δημήτριος του Ηλία
2. (11999) Κωνσταντάρας Ευστράτιος του Παναγιώτη
3. (12297) Καρέντζος Κωνσταντίνος του Αθανασίου
4. (12330) Μπουζαίος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
5. (12359) Τζάρας Ιωάννης του Νικολάου
6. (12536) Σταγκώνης Αθανάσιος του Δημητρίου
7. (12629) Σταυρόπουλος Νικόλαος του Περικλή
8. (12648) Χρονόπουλος Βασίλειος του Αναστασίου
γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ−
νταξιοδότησή τους χρόνο υπηρεσίας και απονέμεται σ’
αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός του Πυρονόμου.
Με την υπ’ αριθμ. 23686 Φ.200.13/19−05−2010 απόφα−
ση 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 γένει των οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων ορ−
γάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Π.Σ.», των άρ−
θρων 1, 2 και 3 του Β. Δ/τος 651/1971 «Περί διαδικασίας
απολύσεων οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων ορ−
γάνων 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 αί−
τησή τους οι παρακάτω Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. μη πα−
ραγωγικής Σχολής:
1. (6426) Βλαχόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου
2. (6710) Κατελούζος Αντώνιος του Χρήστου
3. (6851) Οικονόμου Κωνσταντίνος του Δημητρίου
4. (7970) Φωκέας Παναγιώτης του Σωτηρίου
5. (11802) Καλαϊτζής Κωνσταντίνος του Δημητρίου
6. (11806) Καρακόλιας Χρήστος του Μιχαήλ
7. (11817) Κωστικίδης Παναγιώτης του Χρήστου
8. (11819) Λαμπάκης Ευάγγελος του Χρυσάφη
γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ−
νταξιοδότησή τους χρόνο υπηρεσίας και απονέμεται
σ’αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός του Πυρονόμου.
Με εντολή Αρχηγού, κ.α.α.
Ο Υπαρχηγός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(4)
Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/45265/10−5−10
Πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96,
155 και 156 του Ν. 3528/07 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη
λύση της υπαλληλικής σχέσης με την Υπηρεσία του
Δημητρίου Καζιάνη του Γεωργίου, μόνιμου υπαλλήλου
με Α΄ βαθμό και 1° Μ.Κ. του Κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Προϊσταμένου
της Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιο−
λογικών Συλλογών, επειδή στις 9−5−2010, συμπλήρωσε
τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης
δημόσιας υπηρεσίας και έχει συμπληρώσει το 60° έτος
της ηλικίας του.
Ο ανωτέρω υπάλληλος διατηρεί « επί τιμή » τον τίτλο
της θέσης που κατείχε και μετά τη λύση της υπαλλη−
λικής του σχέσης και επί πλέον του απονέμεται και η
ευαρέσκεια της Υπηρεσίας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
F

Με την αριθμ. 1998/25−1−2010 κοινή απόφαση των Γε−
νικών Γραμματέων Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας
και Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 109 του Π.Δ 30/96 και του άρθρου
15 παρ. 14 του Ν. 2503/97 ύστερα και από την σύμφωνη
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Φωκίδας
που διατυπώθηκε στο αριθμ. 5/2009 της συνεδρίασης
του στις 21−10−2009 και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου της Ν.Α Πιερίας που διατυπώθηκε στο
αριθμ. 25/2009 πρακτικό της συνεδρίασης του στις 7−12−
2009, μετατάσσεται η υπάλληλος Παπαχρήστου Μαρία−
Μαγδαληνή του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδ.
ΠΕ Γεωλόγων με βαθμό Β΄ από τη Ν.Α. Φωκίδας στην
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας σε κενή οργανική
θέση του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδ. ΠΕ Γεωλόγων
με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει.
(Aριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠΕΣ, Α & Η.Δ. 3483/3−5−2010).

Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
(5)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με την αριθ. 40 /2010 απόφαση του Δημάρχου Αρχαί−
ας Ολυμπίας «περί αποδοχής παραίτησης του Ειδικού
Συμβούλου Φουρτούνη Αντώνη του Αθανασίου», που
εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163
παρ. 9 του Ν.3584/2007, λύεται η σύμβαση του Φουρ−
τούνη Αντώνη του Αθανασίου, ως Ειδικού Συμβούλου
του Δημάρχου.
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/51349/5416/
13−5−2010).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την αριθμ. 30267/1840/10−5−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96,
147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η
παραίτηση και λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση
του Παπαδημητρίου Γεωργίου του Αθανασίου, Προϊ−
σταμένου της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γεωτεχνικών,
με βαθμό Α΄, από 10−5−2010.
Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια
της υπηρεσίας για την τριακονταετή και πλέον ευδόκι−
μο υπηρεσιακή του παραμονή και απονέμεται τιμητικά
ο τίτλος του επίτιμου υπαλλήλου με βαθμό Α΄ και της
θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών Περι−
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που κατείχε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
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Στερεάς Ελλάδας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Με την αριθμ. 7305/17−3−2010 απόφαση της Γενικής
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109
του Π.Δ 30/96 και του άρθρου 15 παρ. 14 του Ν. 2503/97
ύστερα και από την σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου της Ν.Α. Θεσ/νίκης που διατυπώθηκε στο
αριθμ. 12/2009 της συνεδρίασης του στις 19−11−2009
και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
της Ν.Α. Χαλκιδικής που διατυπώθηκε στο αριθμ. 1/2010
πρακτικό της συνεδρίασης του στις 1−2−2010, μετατάσ−
σεται η υπάλληλος Φανή Μαρία του Χρήστου, κλάδου
ΠΕ Γεωτεχνικών ειδ. ΠΕ Κτηνιατρικής με Γ΄ βαθμό, από
την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης στην Νο−
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής σε κενή οργανική
θέση του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδ. ΠΕ Κτηνιάτρων
με το βαθμό και το Μ.Κ .που κατέχει.
(Aριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.&Η.Δ. 3575/7−5−2010).
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
Με την αριθ. 124/66/30.4.2010 πράξη του Δημάρχου
του Δήμου Μενεμένης Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και
152 Ν.3584/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της
υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του ίδιου Δήμου,
Κολοβού Νικολάου του Κωνσταντίνου, του κλάδου
ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας με Γ΄ βαθμό, την 29.4.2010,
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί−
τησής του.
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
12225/11.5.2010).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(6)
ΝΟΜΑΡΧΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Με την αριθ. 1425/18−5−2010 απόφαση του Νομάρχη Πρέ−
βεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 62 και 105 του Π.Δ 30/1996 και του άρθρου 67 του
Ν. 1416/1984, γίνεται αποδεκτή από το Νομάρχη Πρέβεζας,
η αίτηση παραίτησης του Γεωργίου Ζυγούρη του Ζώη,
Πολιτικού Μηχανικού, από τη θέση του Ειδικού Συμβούλου
του Νομάρχη Πρέβεζας και λύεται για το λόγο αυτό η
υπαλληλική σχέση του ανωτέρω. (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 549313).
Ο Νομάρχης

Κουτρογιάννη Μαρίας του Χρήστου, με βαθμό Α΄, Κατηγο−
ρίας ΔΕ, Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, από 14/05/2010, ημέρα
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμφω−
να με το άρθρο 148, παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.).
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΑΣ
F
Aριθμ. 3215
Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού ερευνητικού προ−
σωπικού (ΔΕΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέ−
κτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική
Διαχείριση και Πολιτική Αγροτικών Συστημάτων».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 268/17428/19−5−2010 απόφαση Δη−
μάρχου Νέα Ιωνίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα
άρθρα 269 Ν. 3463/2006, 25 παρ. 2β και παρ. 3 Ν. 3613/
2007 και 17 παρ. 2 Ν. 3812/2009.
Το υπ’ αριθ. 630/11−5−2010 ΦΕΚ (τ. Β’ ), σύμφωνα με το
οποίο συστήθηκαν οι παραπάνω θέσεις. Τις υπ’ αριθμ.
13972/2010 και 8288/2010 βεβαιώσεις τις οικονομικής
υπηρεσίας σχετικά με την πρόβλεψη των απαιτούμε−
νων πιστώσεων, κατατάσσουμε τους κατωτέρω πρώην
εργαζόμενους από Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι
έχουν κριθεί πλεονάζον προσωπικό, κατά κλάδο και
ειδικότητα ως εξής:
1. ΔΕ Οδηγών (Λεωφορείων)
1) ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2. ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου)
1) ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
2) ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3) ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4) ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
5) ΛΥΠΙΤΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
1) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΕΛΗΣ του ΣΑΒΒΑ
4. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1) ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν
με οποιονδήποτε τρόπο. Η δαπάνη μεταφοράς του
παραπάνω προσωπικού θα καλυφθεί από το Δημοτικό
προϋπολογισμό (Κ.Α. 20.6021.0001 − Κ.Α. 20.6021.0002
− Κ.Α. 20.6052.0001 −Κ.Α. 30.6021.0001, Κ.Α. 30.60210002
− Κ.Α. 30.6052.0001 − Κ.Α. 10.6021.0001−Κ.Α. 10.6021.0002
− Κ.Α. 10.6052.0001).
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(7)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Με την Φ.412.6/1/13097/Σ.1634/19.05.2010 Διαπιστωτική
Πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ−
ληλική σχέση με την Υπηρεσία, της μονίμου υπαλλήλου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Α΄ του Ν. 2083/1992,
όπως ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 25 παρ. 4 του
Ν. 3549/2007.
4. Το Π.Δ. 134/1999.
5. Την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε−
σης του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
(συνεδρία 02/03/2010).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. (συνεδρία
401/21.04.2010).
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης
Δ.Ε.Π., ως εξής:
Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντι−
κή Διαχείριση και Πολιτική Αγροτικών Συστημάτων».
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλουν την υποψηφιότητα τους στη Γραμματεία του
Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, τηλ.
210 5294742, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοί−
νωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής
δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Βιογραφικό Σημείωμα σε είκοσι τέσσερα (24) αντί−
τυπα για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή είκοσι
πέντε (25) αντίτυπα για τη βαθμίδα του Λέκτορα.
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών σε
τέσσερα (4) αντίγραφα. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορη−
γηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν
οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
3. Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τέσσερα
(4) αντίτυπα.
4. 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 δηλ.
είκοσι τέσσερα (24) αντίτυπα για τη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή ή είκοσι πέντε (25) αντίτυπα για τη
βαθμίδα του Λέκτορα.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Το ανωτέρω
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Πιστοποιητικό θα κατατεθεί από τους υποψηφίους, το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχε−
τικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλε−
ται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος
με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διε−
ξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατο−
λογικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρα−
τιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρη−
ματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί
μόνιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυ−
τανικής Πράξης διορισμού τους.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους,
δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω
υποχρεώσεις τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχια−
κό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου
ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας
Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη
χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε
μπορεί 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, 12 Μαΐου 2010
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
F
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Με την αριθ. Α7964/19.05.10 Πράξη του Πρύτανη
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του
Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η αυτοδίκαιη, ύστερα
από παραίτηση, λύση της υπαλληλικής σχέσης της Γα−
ρυφαλλιάς Κεσογλίδου του Αναστασίου, από τη θέση
του μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ Κατηγορίας του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με βαθμίδα Α΄
και 1ο μισθολογικό κλιμάκιο, από 12 Μαΐου 2010, επειδή
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κατά την ημερομηνία αυτή επανήλθε με δεύτερη αίτηση
παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Με την Β118054/29.04.10 πράξη του Διοικητή του Ορ−
γανισμού, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πιτσάβα Κων/νου του
Ιωάννη με βαθμό A΄ του κλάδου ΠΕ12 Μηχανικών με
ειδικότητα Μηχανολόγου (Α.Μ. 3749) την 16/04/2010 ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του
Ν. 3528/07.
(Αριθ. Εγκρίσεως Υπουργ. Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης 8504/493/10.05.10).
Με την Β117407/27.04.10 πράξη του Διοικητή του Ορ−
γανισμού, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης από τον Οργανισμό της υπαλλήλου του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Μαγαλιού − Κόκκαλη Κλε−
οπάτρας του Θεόδωρου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ17
Τεχνολόγων με ειδικότητα Μηχανολόγου (Α.Μ. 3740)
την 06/04/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης παραίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 148 του Ν. 3528/07.
(Αριθ. Εγκρίσεως Υπουργ. Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης 8235/471/10.05.10).
Ο Διοικητής
Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
F
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την αριθ. 25356−31704/13.05.2010 απόφαση της Αντι−
προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.
3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της μονίμου υπαλ−
λήλου του ΕΟΦ, Φωκά−Παγουλάτου Ιουλίας του Αντωνίου,
του κλάδου TE Τεχνολόγων με βαθμό Α΄ και 1ο Μ.Κ.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/07, στην εν λόγω
υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.
Η Αντιπρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ
F
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Με την Φ12/19957/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ,
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του
Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07), γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η
υπαλληλική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου
ΑΥΓΟΥΛΑ−ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Κωνσταντίνου,
κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
με βαθμό Α΄ (A.M. 19957) στις 14/04/10, ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.
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Με την Φ21/24782/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ δι−
απιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύ−
ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ.
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με βαθμό Β΄ του κλάδου ΥΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (A.M. 24782), από τις 04/05/2010, επειδή
κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδε−
κτή η υπ’ αριθ. 1791/04.05.2010 δεύτερη αίτησή της «Περί
παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφω−
να με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα
Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλ−
ληλική της σχέση.
Με την Φ12/18569/19.05.2010 απόφαση Διευθυντή του
Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ δια−
πιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύ−
ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου ΜΥΡΟΥΛΑΣ
ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ του Ανδρέα με βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (A.M. 18569), από τις 26/04/2010
επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια
αποδεκτή η υπ’ αριθ. 812/26.04.2010 δεύτερη αίτησή του
«Περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμ−
φωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώ−
δικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07) λύεται αυτοδίκαια η
υπαλληλική του σχέση.
Με την Φ11/23906/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ δι−
απιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύ−
ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ.
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΚΟΦΦΑ−ΒΛΑΧΟΥ του
Στεφάνου με βαθμό Α΄ του κλάδου TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ−
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (A.M. 23906), από τις 05/05/2010, επειδή
κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδε−
κτή η υπ’ αριθ. 760/05.05.2010 δεύτερη αίτησή της «Περί
παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα
με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.
3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλ−
ληλική της σχέση.
Με την Φ11/20407/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ
διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του
Ιδρύματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΑΙΓΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
−ΧΑΡΤΣΙΛΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με βαθμό Α΄ του κλάδου
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ−ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (A.M. 20407), από τις
04/05/2010, επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται
αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ’ αριθ. 778/04.05.2010 δεύτε−
ρη αίτησή της «Περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία»
και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07) λύεται αυ−
τοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.
Με την Φ12/20184/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ,
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του
Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07), γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η
υπαλληλική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλλή−
λου ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ του Χαρίλαου κλάδου
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων με βαθμό Α΄ (A.M. 20184) στις
17/05/10, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης
παραίτησής του.

Με την Φ18/16558/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή του
Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ, που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07), γίνεται αυ−
τοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλι−
κή σχέση του μόνιμου υγειονομικού υπαλλήλου ΚΥΡΩΣΗ
ΗΛΙΑ του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Νοσοκόμων−Τραυματιοφο−
ρέων με βαθμό Α΄ (A.M. 16558) στις 14/05/10, ημερομηνία
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.
Με την Φ17/25462/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ,
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του
Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07), γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η
υπαλληλική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλλή−
λου ΔΕΔΕΤΣΙΔΟΥ−ΜΗΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Τριαντάφυλ−
λου, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων με βαθμό Α΄ (A.M.
25462) στις 10/05/10, ημερομηνία υποβολής της δεύτε−
ρης αίτησης παραίτησής της.
Με την Φ00/29157/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ,
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του
Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07), γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η
υπαλληλική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλλή−
λου ΣΕΡΓΗ−ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ του Ιωάννη, κλά−
δου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με βαθμό Α’ (A.M. 29157),
στις 17/05/10, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης παραίτησής της.
Με την Φ21/26161/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγιειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ,
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του
Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07), γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η
υπαλληλική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ του Νικολάου, κλά−
δου ΥΕ Πρακτικών Νοσοκόμων με βαθμό Β΄ (A.M. 26161),
στις 18/05/10, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης παραίτησής της.
Με την Φ16/30673/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ,
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του
Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07) γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται
η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλ−
λήλου ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Νικολάου υγειονομι−
κής υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων
Φαρμακείου (A.M. 30673) στις 12/05/10, ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.
Με την Φ11/20416/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ,
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του
Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07), γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η
υπαλληλική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλλή−
λου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του
Ηρακλή, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής−Μαιευτικής με βαθ−
μό Α΄ (A.M. 20416), στις 17/05/10, ημερομηνία υποβολής
της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.
Με την Φ11/21198/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ,
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που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του
Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07), γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η
υπαλληλική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλλή−
λου ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ−ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Ιωάννη,
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής−Μαιευτικής με βαθμό Α΄ (A.M.
21198), στις 03/05/10, ημερομηνία υποβολής της δεύτε−
ρης αίτησης παραίτησής της.
Με την Φ11/23777/19.05.2010 απόφαση Διευθυντή του
Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ δια−
πιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύ−
ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ.
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΟΥΦΛΑ του ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΥ με βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
−ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (A.M. 23777), από τις 04/05/2010, επειδή
κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδε−
κτή η υπ’ αριθ. 1790/04.05.2010 δεύτερη αίτησή της «Περί
παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφω−
να με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα
Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλ−
ληλική της σχέση.
Με την Φ11/24869/19.05.2010 απόφαση του Διευθυντή
του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ δι−
απιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύ−
ματος της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ.
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥ του
Παναγιώτη με βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ−
ΚΗΣ−ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (A.M. 24869), από τις 04/05/2010, επει−
δή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια απο−
δεκτή η υπ’ αριθ. 1789/04.05.2010 δεύτερη αίτησή της
«Περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμ−
φωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα
Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/09.02.07) λύεται αυτοδίκαια η υπαλ−
ληλική της σχέση.
Ο Διευθυντής
Κ.Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Με τη Φ00/21102/18.05.2010 απόφαση της Προϊστα−
μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη−
ρεσία του Ιδρύματος της ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 7 ΜΑΪΟΥ 2010 επειδή
κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή
η υπ’ αριθ. 7536/07.05.2010 δεύτερη αίτησή της «Περί
παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/09.02.07 λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.
Με τη Φ00/17602/18.05.2010 απόφαση της Προϊσταμέ−
νης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία
του Ιδρύματος της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/
ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 14 ΜΑΪΟΥ 2010 επειδή κατά
την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η
υπ’ αριθ. 7038/14.05.2010 δεύτερη αίτησή της «Περί πα−
ραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/09.02.07 λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(8)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Πίνακας
Διοριστέων κατόπιν της 1/532Μ/2007 ΦΕΚ 489/14.12.2007
(Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) Προκήρυξης του Δήμου
Αγίας Βαρβάρας για την πλήρωση οργανικών θέσεων
μόνιμου προσωπικού και τον πίνακα κατάταξης υποψη−
φίων σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 13197/04.05.2010 έγγρα−
φο του ΑΣΕΠ καθώς και την απόφασή του με αριθμό
835/2010 και σύμφωνα με την 835/2010 απόφαση του Α΄
Τμήματος του ΑΣΕΠ ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

1

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΡΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

1

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ24 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΗΛΙΑΣ

ΑΛΧΑΤΖΙΔΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΩΝ)
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ
(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ

2

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΚΑΛΛΙΟΥΠΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΤΣΙΠΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ
(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ )
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΤΣΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

Η Επιτροπή
ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

3980

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
−
30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• 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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• 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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*03004961006100008*

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

