
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ    Αρ. Φύλλου 711
12 Αυγούστου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Οικονομικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
  Θρησκευμάτων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  . . . . . . . . . . . . . . . 3
 » Προστασίας του Πολίτη  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Περιφέρειες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Πίνακες Διοριστέων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)

  Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1100639 ΕΞ/4849/29−07−2010 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΒΡΑΚΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου 
ΔΕ Εφοριακών από 13−07−2010 ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. 

   Με την υπ’ αριθμ. Δ2Δ 1100637 ΕΞ/4844/29−07−2010 δι−
απιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του 
κλάδου ΠΕ Εφοριακών από 15−07−2010 ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

-
    Με την αριθμ. Δ3Α 5030679/20−07−2010 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της Ιωάννου Πολυξένης του Θεμιστοκλή, υπαλλήλου 
με Α βαθμό και 1ο ΜΚ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του 

Υπουργείου Οικονομικών, από 16−07−2010, ημερομηνία 
υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση 
παραίτησης 24−06−2010).

    Με την αριθμ. Δ3Α 5032542/29−07−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
Λεγάκη Ιωάννη του Βασιλείου, υπαλλήλου με Α βαθμό 
και 1ο ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του Υπουργεί−
ου Οικονομικών, από 26−07−2010, ημερομηνία υποβολής 
δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση παραί−
τησης 07−07−2010).

    Με την αριθμ. Δ3Α 5032641/30−07−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της Παπαδοπούλου Κατίνας του Παύλου, υπαλλήλου 
με Α βαθμό και 1ο ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του 
Υπουργείου Οικονομικών, από 30−07−2010, ημερομηνία 
υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτη−
ση παραίτησης 23−06−2010).

    Με την αριθμ. Δ3Α 5031853/27−07−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του Μανιατάκου Πέτρου του Δημητρίου, υπαλλήλου με 
Α βαθμό και 1ο ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του 
Υπουργείου Οικονομικών, από 26−07−2010, ημερομηνία 
υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτη−
ση παραίτησης 09−07−2010). 

  Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

-
    Με την αριθμ. 2/48141/0004/26.7.2010 πράξη του Υφυ−

πουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 63, 96, 147 και 148 του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007 
(Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9.2.2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης με την Υπηρεσία, του μόνιμου 
υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών 
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του Γ.Λ. Κράτους, Γεωργίου Μαρούλη του Ευαγγέλου, 
από 22.7.2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης παραίτησής του από την Υπηρεσία.

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την 
παραπάνω ημερομηνία ο τίτλος της θέσης που κατέχει 
κατά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής του σχέσης 
(Προϊστάμενος Τμήματος), καθώς και η ευαρέσκεια της 
Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε 
στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της υπερτριακοντα−
ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας του.

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(2)

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Με την αρ. 3599/30−7−2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
του 2ου Γραφείου Α΄ Δ/νσης Δ.Ε. Αθηνών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του Νέου Υπαλληλικού 
Κώδικα Ν. 3528/2007, γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η αίτηση 
παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική 
σχέση της Φούκα Μαρίας του Ιωάννη, εκπ/κού κλ. ΠΕ 
01, του 5ου Γ/σίου Γαλατσίου, με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 02 και 
A.M. 128455, από 30−7−2010 ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησής της, με την οποία εμμένει στην πα−
ραίτησή της.

  Ο Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Νόμιμη Αναπληρώτριά του

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

-
Με την αριθμ. 4510/19−07−2010 απόφαση του Διευθυντή 

της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 3 του Ν. 3687/2008 
και 148 παρ 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία 
της καθηγήτριας Πανουσάκη − Δημητρακοπούλου Χρι−
στίνας του Ανδρέα, κλάδου ΠΕ11, με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 02 
και A.M. 126265, με οργανική θέση στο 7ο Γυμνάσιο 
Αμαρουσίου, επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από 
την Υπηρεσία την 1η−07−2010 και επαναληπτική στις 
16−07−2010.

    Με την αριθμ. 4559/20−07−2010 απόφαση του Διευ−
θυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 3 του 
Ν. 3687/2008 και 148 παρ 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από 
την υπηρεσία του καθηγητή Τζούλη Χρήστου του Ιωάν−
νη, κλάδου ΠΕ16, με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 03 και A.M. 132374, 
με οργανική θέση στο 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς, επειδή 
υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία την 
1η−07−2010 και επαναληπτική στις 20−07−2010.

    Με την αριθμ. 4509/19−07−2010 απόφαση του Διευθυντή 
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 3 του Ν. 3687/2008 

και 148 παρ 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρε−
σία της καθηγήτριας Παναγοπούλου Άννας του Ναπο−
λέοντος, κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 04 και A.M. 
139498, με οργανική θέση στο ΓΕ.Λ. Ν. Ερυθραίας, επει−
δή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία την 
1η−07−2010 και επαναληπτική στις 16−07−2010.

    Με την αριθμ. 4600/20−07−2010 απόφαση του Διευ−
θυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 3 του 
Ν. 3687/2008 και 148 παρ 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από 
την υπηρεσία της καθηγήτριας Χατζοπούλου Ιωάννας 
του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 01 
και A.M. 123278, με οργανική θέση στο 1ο ΓΕ.Λ. Κηφισιάς, 
επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία 
την 1η−07−2010 και επαναληπτική στις 20−07−2010.

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ

-
    Με την 6971/30/07/2010 απόφαση του Διευθυντή Δευ−

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 − Φ.Ε.Κ. 26 
τ.A΄/9−2−2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από 30/07/2010 του εκπαιδευτικού 
Μούσουρα Διονυσίου του Ιωάννη του Μουσικού Γυμνα−
σίου Παλλήνης, κλ. ΠΕ02, με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 1 και Α.Μ. 
119531, επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε δεύτερη 
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία.

  Ο Διευθυντής 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

-
    Με την αρ. πρωτ. Φ. 10.2/3451/30−07−2010 απόφα−

ση της Δ/ντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν. 3687/2008 (Φ.Ε.Κ. 159/1−8−2008 τ.Α΄) και το άρθρο 148 
του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/9−2−2007 τ.Α΄), γίνεται δεκτή 
η παραίτηση από την Υπηρεσία της Καμψιάδου − Πέ−
τρογλου Ξανθούλας του Τριαντάφυλλου, καθηγήτρι−
ας κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) του 2ου ΓΕ.Λ. Κιλκίς, με 
βαθμό Α΄, Μ.Κ. 3 και A.M. 139453 και λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική της σχέση από 30−07−2010 ημερομηνία 
υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής της (1η αίτηση 
παραίτησης 07−07−2010).

  Η Διευθύντρια
ΔΑΦΝΗ ΝΙΑΚΑ

-
    Με την αριθ. ΦΠΜ/4519/27−05−2010, πράξη του Δι−

ευθυντή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147  
του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται από τις 29−06−2010
λόγω θανάτου, η λύση της υπαλληλικής σχέσης της 
εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μουρ−
λούκου Χριστίνα του Αθανασίου κλάδου ΠΕ02, με βαθ−
μό Α και Μ.Κ. 10 του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης.

  Ο Διευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
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    Με την αριθ. 3922/7−7−2010 διαπιστωτική πράξη του 
Προϊσταμένου του 4ου Γραφείου Π.Ε. Αν. Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 
και των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 148 
του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 / 9−2−2007 τ.Α΄), γίνεται απο−
δεκτή η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με 
την υπηρεσία της Σπηλάνη Παναγιώτας του Ιωάννου, 
Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 του Δημ. Σχ. Άνοιξης και Δι−
ευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς με βαθμό 
Α΄, Μ.Κ. 3 και αριθμό μητρώου 547424, από 7−7−2010.

    Με την αριθ. 4022/15−7−2010 διαπιστωτική πράξη του 
Προϊσταμένου του 4ου Γραφείου Π.Ε. Αν. Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 
και των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 148 
του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 / 9−2−2007 τ.Α΄), γίνεται απο−
δεκτή η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με 
την υπηρεσία της Δημοπούλου Μαρίας του Νικολάου, 
Εκπ/κού κλάδου ΠΕ60, Προϊσταμένης του 1ου 2/θ Νηπι−
αγωγείου Αγίου Στεφάνου με βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και αριθ−
μό μητρώου 541198 από 15−7−2010.

  Ο Προϊστάμενος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ

-
    Με την αριθμ. 1729/30−07−2010 πράξη του Αναπληρωτή 

Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νομού Λασιθίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 και του Ν. 3687/2008 άρ−
θρο 4, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι−
κής σχέσης από την Υπηρεσία του ΜΑΝΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του Χρήστου, με αριθμό μητρώου 538331, εκπαιδευτικού 
κλάδου ΠΕ 70, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου, με βαθμό Α΄ 
και Μ.Κ. 1, από 30−07−2010.

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ

-
    Με την 2543/12.07.2010 απόφαση της Δ/σης Α/θμιας 

Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται η υπαλληλική 
σχέση, λόγω παραίτησης, την 09−07−2010 (ημερομηνία 
υποβολής β΄ αίτησης παραίτησης), της Βασάλου Δήμη−
τρας του Αριστείδη δασκάλας (με AM: 544399) στο 12ο 
Δημ. Σχολείο Πόλεως Ρόδου με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 2.

Με την 2539/12.07.2010 απόφαση της Δ/σης Α/θμιας 
Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται η υπαλληλική 
σχέση, λόγω παραίτησης, την 07−07−2010 (ημερομηνία 
υποβολής β΄ αίτησης παραίτησης), της Μιχαλάντου − 
Λιοπύρη Κλεάνθης του Αντωνίου νηπιαγωγού, (με AM: 
541250), στο 9ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Ρόδου με βαθμό 
Α’ και Μ.Κ. 2.

  Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ

-
    Με την αριθμ. Φ10.1/1056/30−07−2010 απόφαση του Προ−

ϊσταμένου 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 147, 148, 152,  
και 156 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/2007 τ.Α), λύεται αυ−
τοδίκαια από 30−07−2010 η υπαλληλική σχέση του Δρου−

μαλιά Κων/νου του Νικολάου, κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων 
(AM 546496), με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1ο, και κατόπιν της από 
30−7−2010 δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

    Με την αριθμ. Φ10.1/1058/30−07−2010 απόφαση του Προ−
ϊσταμένου 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 147, 148, 152, 
και 156 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/2007 τ.Α), λύεται αυ−
τοδίκαια από 30−07−2010 η υπαλληλική σχέση του Κα−
λίγκα Γεωργίου του Χρήστου, κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων 
(AM 537517), με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1ο, και κατόπιν της από 
30−7−2010 δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

  Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΝΑΚΗΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)

Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην αριθ. 66549/5−7−2010 απόφασης του Προϊσταμέ−
νου Διεύθυνσης λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστι−
κών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύτηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 616/16−7−2010 τ.Γ΄ διορθώνεται ως προς το 
πατρώνυμο

από το εσφαλμένο: «Δημητρίου»
στο ορθό: «Ευθυμίου».

  (Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(4)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

    Με την υπ’ αριθ. 6003/2/740 από 23−7−2010 απόφαση 
του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπι−
νου Δυναμικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που 
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
15 του Ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ − 158/1−8−2008) «Ρύθμιση 
θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας», προάγε−
ται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 4 
και 43 παρ. 1 περίπτ. ε΄ και 48 παρ. 1 του Π.Δ. 24/1997, 
σε συνδυασμό μ’ αυτές του Ν. 3686/2008, στο βαθμό 
του Υπαστυνόμου Α΄ εκτός οργανικών θέσεων, ενόψει 
αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω σωματικής ανικα−
νότητας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 16/2010 από 22−3−2010
Γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτρο−
πής (ΑΘ.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία 
κρίθηκε Ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία της Ελλη−
νικής Αστυνομίας καθώς και για την Υπηρεσία Γρα−
φείου και συνεπώς αποστρατευτέος, ο Υπαστυνόμος 
Β΄ Ν. 3686/2008 της Ελληνικής Αστυνομίας Λυχούδης 
Απόστολος του Σωτηρίου (ΑΓΜΣ.236397), ο οποίος θα 
αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προ−
αγωγή του αυτή, με άλλη απόφαση.

  Ο Προϊστάμενος Κλάδου 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την αριθμ. 121279/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη 
γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
(όπως αυτές διατυπώθηκαν στα υπ’ αριθμ. 21/2010 και 
19/2009 πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου 
Αθηναίων και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπι−
κού ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων) και του Δημάρχου Παμβώτιδας, 
μετατάσσεται η υπάλληλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΑ του 
Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών με 
βαθμό Γ΄, από το Δήμο Παμβώτιδας Ν. Ιωαννίνων στο 
Δήμο Αθηναίων σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου 
και βαθμού.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων: 137049/02−07−2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 28963/16299/29−07−2010).

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

Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

    Με την αριθμ. 146/2010 απόφαση του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Φρο−
ντίδας του Δήμου Διδυμοτείχου, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 160 του 
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», λύεται αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας 
του Δήμου Διδυμοτείχου στις 16−7−2010 η εργασιακή 
σχέση της υπαλλήλου Χατζή − Τζουμακίδου Θεοδώρας 
του Δήμου, του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού, με βαθμό Α΄, 
λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής 
υπηρεσίας.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − 
Θράκης 3480/2010).

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

Σ. ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ

-

    Με την αριθμ. 32165/3446/2−7−2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας − Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, τη σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Περι−
φέρειας Α.Μ.Θ., η οποία διατυπώθηκε στην αριθμ. 18 
πρακτ. 5/8−6−2010 απόφαση αυτού αναφορικά με την 
εν λόγω μετάταξη, καθώς και την αριθμ. οικ.24163/1636/
17−11−2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Α.Μ.Θ. περί Αναπλήρωσης του Προϊστάμενου Γενικής 
Δ/νσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ., μετατάσσεται ο Κοσπα−
ντσίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου, υπάλληλος του 

Δασαρχείου Διδυμοτείχου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, του κλάδου ΤΕ Δασοπονίας 
με Β΄ βαθμό σε κενή οργανική θέση κλάδου ανώτερης 
κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), με τον βαθμό 
που κατέχει (Β΄ βαθμό) και χρόνο υπηρεσίας στον βαθ−
μό αυτό από 9−12−2009 (ημερομηνία κτήσης του τίτλου 
σπουδών του).

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Ροδόπης 3931/8−7−2010).

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 25585/2563/26−7−2010 πράξη της 

Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας − Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, καθώς και την 
αριθμ. 2439/16−04−2009 (Φ.Ε.Κ. 839/Β΄/06−05−2009) από−
φαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Δ/ντή και 
Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Χατζηθεοδώ−
ρου Απόστολου του Κων/νου, του κλάδου ΥΕ Εργατών 
με Γ΄ βαθμό, από 19−7−2010, ημερομηνία υποβολής β΄ 
αίτησης παραίτησης.

(ημερομηνία υποβολής α΄ αίτησης: 30−6−2010). 

 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Ε. ΤΣΕΓΚΑ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την αρίθμ. 422/23−7−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου του Δήμου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 
134/Α΄/28−6−07), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η από 
23−07−2010 δεύτερη αίτηση παραίτησης, από την υπηρεσία 
του Δήμου Καρδίτσας, της υπαλλήλου Πλότσικα Ευαγγελί−
ας του Γεωργίου, του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Πρασίνου, με 
βαθμό Β΄, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 7344/115204/
29−07−2010).

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Με την αριθ. 14799/409/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Πυλαίας Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007, τα αριθ. 
13/6.7.2010 (θέμα 5ο − απόφαση 85/2010) και 8/9.7.2010 
(θέμα 2ο) πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλ−
λήλων Ο.Τ.Α. Ν. Πιερίας και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου 
Θεσσαλονίκης) και την αριθ. 1815/39/12.5.2010 απόφαση 
του δημάρχου Λιτόχωρου Ν. Πιερίας μετατάσσεται η 
υπάλληλος Σαφαρίκα Βασιλική του Νικηφόρου, του κλά−
δου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό Γ΄, 
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από το δήμο Λιτόχωρου Ν Πιερίας, όπου υπηρετεί, σε 
αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του δήμου 
Πυλαίας Ν. Θεσσαλονίκης.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Πυλαίας: 14779/2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 21149/ 

29.7.2010).

Με την αριθ. 5337/16,6.2010 απόφαση του δημάρχου 
Βασιλικών, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/2007, και το αριθ. 
4/14.4.2010 (θέμα 9o) πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης (πλην 
Δήμου Θεσσαλονίκης), μετατάσσεται ο υπάλληλος του 
ιδίου δήμου Βαρής Γεώργιος του Μιλτιάδη, από τον κλά−
δο ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό Δ΄ σε ομοιόβαθμη 
κενή οργανική θέση ανώτερης κατηγορίας ΔΕ30 Τεχνι−
τών (Υδραυλικών).

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Βασιλικών: 5598/2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 17274/ 

26.7.2010).

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

-

    Με την αριθμ. 174/7−7−2010 απόφαση του Δημάρχου 
Κιλκίς, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Ο.Τ.Α. Ν. Κιλκίς όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 
3/3−6−2010 Πρακτικό του, μετατάσσεται η υπάλληλος του 
Δήμου Κιλκίς ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ του Αναστασίου, από 
την κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπο−
νίας, με βαθμό Β΄, σε κενή οργανική θέση της ανώτερης 
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Βιολόγων, με βαθμό Β΄, 
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Κιλκίς: 10601/18−5−2010).
(Αριθμ. απόφ Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 2891/

28−7−2010).

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Α. ΔΗΜΟΥ − ΠΑΡΑΣΧΟΥ

F

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την 56/2010 απόφαση του Δημάρχου Ελ. Βενιζέλου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
75 και 79 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την γνωμο−
δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. 
Ν. Χανίων (33ο πρακτικό της 5−7−2010), μετατάσσεται η 
Θεοδωράκη Ευτέρπη του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος 
του Δήμου Ελ. Βενιζέλου, από τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών 
Γενικών Καθηκόντων όπου υπηρετεί σε κενή Οργανική 
θέση του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Εσωτε−
ρικών Χώρων του ιδίου Δήμου, επειδή συντρέχουν οι 
νόμιμες προϋποθέσεις.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ελ. Βενιζέλου 
Οικονομικού έτους 2010.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης: 6488/2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής

ΚΩΝ.ΜΠΑΤΑΚΗΣ

-
    Με την αριθμ. Α−83 απόφαση του Δημάρχου Σούδας 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση από 
1−7−2010 της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλή−
λου του Δήμου Σούδας Γρηγορομιχελάκη Αντωνίας του 
Εμμανουήλ κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων 
λόγω διορισμού της σε άλλη θέση του Δημοσίου. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης: 6136/2010).

    Με την 77/2010 απόφαση του Προέδρου του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δημοτικής Κοινωνι−
κής Πολιτικής Χανίων (Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.) που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007 
και ύστερα από τις σύμφωνες γνώμες του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Βρεφονη−
πιακών Σταθμών Κισάμου και του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Χανίων, μετατάσσεται η 
υπάλληλος Σγουρομάλλη Ελευθερία του Εμμανουήλ 
κλάδου Τ.Ε. 9 Βρεφονηπιοκομίας με βαθμό Β΄ από τους 
Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Κισάμου στον 
Οργανισμού Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής Χανίων 
(Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.) σε κενή οργανική θέση του ιδίου κλάδου 
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.: 1341/2010). 
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης: 6180/2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής

ΚΩΝ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ
F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(6)

    ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΡΟΔΟΠΗΣ − ΕΒΡΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ 

 Με την αριθμ. 1695/02−06−2010 πράξη του Νομάρχη 
Έβρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, των άρθρων 62 και 
112 του Π.Δ. 30/96 και του άρθρου 56 του Π.Δ/τος 166/2000 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της μόνιμης υπαλλήλου του Νομ/κού Δ/τος Έβρου Καραθε−
οδώρου Ξανθούλας του Στεφάνου, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών 
(προσ.) με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο στις 31−05−
2010 ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η δεύτερη 
αίτησή της με την οποία εμμένει στην από 10−05−2010 
αρχική αίτηση παραίτησής της από την Υπηρεσία. 

 Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ

F
    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤOΔIOIKHΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Με την αρ. 1996/ 06−05−2010 απόφαση του Νομάρχη 
Ημαθίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 
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Π.Δ. 30/96 και β) των άρθρων 69 και 73 του Ν. 3528/2007, 
μετατάσσεται ο Στόκας Θωμάς του Αθανασίου, υπάλ−
ληλος του κλάδου Δ.Ε Διοικητικού − Λογιστικού σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου Δ.Ε Οδηγών Αυτοκινήτων 
της Ν. Α. Ημαθίας, με βαθμό Β΄ και πλεονάζοντα χρόνο 
την 26−04−2010, έτη 0, μήνες 2, ημέρες 24.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 6622/21−07−2010).

  Ο Νομάρχης 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(7)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

    Με την αρ. 15013/11−5−2010 πράξη του Προέδρου του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία του 
Κότσαρη Λεωνίδα του Αποστόλου, μονίμου υπαλλήλου 
του Μ.Τ.Π.Υ. με βαθμό Β΄ και 1ο Μ.Κ. του κλάδου ΥΕ Επι−
μελητών, από 31/7/2010, επειδή κατά την ημερομηνία 
αυτή έχει ήδη συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του 
και τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματική και συντάξιμη 
δημόσια υπηρεσία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 155 του Ν. 3528/07.

Στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπη−
ρεσίας, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε 
στο Μ.Τ.Π.Υ. κατά τη διάρκεια της υπέρ τριακονταετούς 
ευδόκιμης παραμονής του σ’ αυτό, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3528/07.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ

F

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 8903/9−7−2010 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, του 
άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και της υπ’ αριθμ. 
Φ.122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (Φ.Ε.Κ. 1466/13−8−2007 τ.Β΄) 
απόφασης του ΥπΕΠΘ, μονιμοποιείται ο Γεράσιμος 
Τσιβγούλης του Μιχαήλ, στη θέση της βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Οργανικής Χημείας, 
Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Χημεί−
ας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. Φ3.13/2945/14.07.2010 διαπιστωτική 
πράξη Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 152, 155 και 
156 του Ν. 3528/2007, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική 
σχέση, λόγω συνταξιοδότησης, του ΜΑΚΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
του Χαράλαμπου, πρώην μόνιμου υπαλλήλου του Τ.Ε.Ι. 

Μεσολογγίου, του κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη), από 2/7/2010, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

  Ο Πρόεδρος
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ − ΣΤΕΡΓΙΟΥ

F

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

    Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) κενών οργανικών θέσεων 
Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ), Βαθμίδας 
Δ΄ «Δόκιμου Ερευνητή», με επιλογή στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.)

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 2, 7, 8, 9α, 10 και 

11) και 12 (παρ. 1) του Π.Δ. 77/89 «Οργανισμός του ΙΤΣΑΚ» 
και του άρθρου 12 του Ν. 1349/83 «Ιδρυτικός Νόμος του 
ΙΤΣΑΚ» Φ.Ε.Κ. 35/Α και Φ.Ε.Κ. 52/Α.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του Νόμου 
2919/2001 (Φ.Ε.Κ. 128 Α/25−6−2001)

3. Την υπ’ αριθ. Δ16γ/267/7/611/Γ/15−12−2009 απόφαση 
έγκρισης του αρμοδίου Υπουργού Υποδομών Μεταφο−
ρών και Δικτύων, «Έγκριση πλήρωσης δύο (2) κενών 
οργανικών θέσεων Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΜΕΠ) Βαθμίδας Δ΄ στο ΙΤΣΑΚ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3528/2007 Υπαλ−
ληλικού Κώδικα «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσί−
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ» Φ.Ε.Κ. 26/Α/9−2−2007.

5. Την υπ’ αριθμ. 28/31−12−2009 ΠΥΣ, (Φ.Ε.Κ. 237/Α/31−12−
2009) τροποποίηση και παράταση της ισχύος της αριθ. 
ΠΥΣ 33/27−12−2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων 
στο Δημόσιο Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 280/Α/2006), με την οποία εξαι−
ρούνται από την αναστολή διορισμών και προσλήψεων και 
την διαδικασία έγκρισης οι ερευνητές (άρθρ. 4 παρ. ι). 

6. Τις υπ’ αριθ. 43/2009 και 44/2009 αποφάσεις του 
ΔΣ του ΙΤΣΑΚ με τις οποίες εγκρίθηκε η πλήρωση δύο 
(2) κενών οργανικών θέσεων ΜΕΠ με την αντίστοιχη 
βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο και τα υπ’ αριθμ. 
ΙΣ 513, ΙΣ 514/12−5−2009 και ΙΣ 629/5−6−2009 έγγραφα του 
ΙΤΣΑΚ προς Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Πλήρωση θέσεων του οργανι−
σμού του ΙΤΣΑΚ αρ. 12 του Π.Δ. 77/89».

Τέλος με την υπ’ αριθμ. 16/2010 απόφασή του ενέ−
κρινε την προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) κενών οργανι−
κών θέσεων Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ), 
Βαθμίδας Δ΄ «Δόκιμου Ερευνητή», με επιλογή, όπως 
αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. Δ16γ/267/7/611/Γ/15−12−2009 
απόφαση έγκρισης του αρμοδίου Υπουργού Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, και πιο συγκεκριμένα: 

Προκηρύσσονται
1. Μία (1) θέση Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ) 

Βαθμίδας Δ΄, «Δόκιμου Ερευνητή», στη Δ/νση Εδαφοδυ−
ναμικής (άρθρο 12 παρ. 1 Π.Δ. 77/89) με γνωστικό αντι−
κείμενο: «Εδαφοδυναμική με έμφαση στην εφαρμοσμένη 
και πειραματική εδαφοδυναμική».

και
2. Μία (1) θέση Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ) 

Βαθμίδας Δ΄, «Δόκιμου Ερευνητή», στη Δ/νση Τεχνικής 
Σεισμολογίας (άρθρο 12 παρ. 1 Π.Δ. 77/89) με γνωστικό 
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αντικείμενο: «Τεχνική Σεισμολογία, με έμφαση στις ιδι−
ότητες της ισχυρής σεισμικής κίνησης».

Α. Τα γενικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για 
την πλήρωση των παραπάνω θέσεων είναι:

α. Για τη Δ/νση Εδαφοδυναμικής:
Πτυχίο Πολιτικού Μηχ/κού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και Δι−
δακτορικό Δίπλωμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο 
της Δ/νσης Εδαφοδυναμικής.

β. Για τη Δ/νση Τεχνικής Σεισμολογίας:
Πτυχίο Γεωλογικού ή Φυσικού ή Μαθηματικού Τμήμα−

τος Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΕΙ ή Πολιτικών Μηχ/
κών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότη−
τας σχολών της αλλοδαπής και Διδακτορικό σχετικό 
με το γνωστικό αντικείμενο της Δ/νσης Τεχνικής Σει−
σμολογίας.

Β. Τα ειδικά τυπικά προσόντα για την πλήρωση των 
παραπάνω θέσεων ορίζονται από τις διατάξεις της παρα−
γράφου 12 του άρθρου 1 του Νόμου 2919/2001 (Φ.Ε.Κ. 128 
Α/25−6−2001) και είναι τα εξής (όπως ο Νόμος αναφέρει):

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρ−
χικό διορισμό του ερευνητή στη βαθμίδα Δ΄ (Δόκιμου 
Ερευνητή) είναι τα ακόλουθα:

Για την βαθμίδα Δ΄ (Δόκιμου Ερευνητή) απαιτούνται 
γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη 
εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από προ−
σκομιζόμενα στοιχεία.

Σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσιεύσεων σε 
επιστημονικά περιοδικά ισχύουν τα της παράγρ. 7 
του άρθρου 11 του Π.Δ. 77/89 η οποία παραμένει σε 
ισχύ.

Επίσης ο Νόμος 2919/2001 παρ. 12 του άρθρου 1 αναφέ−
ρει ότι: «Οι ερευνητές είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδα−
κτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγω−
γή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την 
παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, 
μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν 
και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο». 

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα τηρηθούν 
οι όροι και οι προϋποθέσεις διορισμού όπως περιγρά−
φονται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 77/89 του ΙΤΣΑΚ πλην της 
παραγρ. 3 του υπόψη άρθρου η οποία αντικαταστάθηκε 
με την προαναφερθείσα διάταξη της παραγρ. 12 του 
άρθρου 1 του Ν. 2919/2001. Η διαδικασία υλοποίησης 
της πλήρωσης των θέσεων αυτών θα γίνει με επιλογή 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8, 9α, 10 και 11 του 
ίδιου άρθρου 11 του Π.Δ. 77/89.

Οι Δόκιμοι Ερευνητές διορίζονται αρχικά με τριετή 
θητεία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Δι−
εύθυνση Διοικητικού του ΙΤΣΑΚ, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο Αθήνας και Θεσσαλονίκης, την αίτηση 
υποψηφιότητάς τους.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Ακριβές Αντίγραφο Πτυχίου, Ακριβές Αντίγραφο 

Διδακτορικού Διπλώματος και λοιπούς τίτλους σπου−
δών.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ανώτα−
το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού θα πρέπει να 
υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (καταργήθηκε το ΔΙΚΑΤΣΑ με τις διατάξεις 
του Ν. 3328/05, Φ.Ε.Κ. 80/Α).

2. Από τρία αντίτυπα όλων των επιστημονικών τους 
εργασιών. 

3. Υπόμνημα σε 30 αντίτυπα που να περιέχει τα των 
σπουδών και την δράση τους καθώς και ευρεία ανάλυση 
των επιστημονικών εργασιών τους.

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοι−
νότητας περί του τρόπου και χρόνου απόκτησης της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Στρατολογικού Γρα−
φείου Τύπου Α΄.

6. Πλήρες αντίγραφο (Τύπου Α΄) του Ποινικού Μη−
τρώου και

7. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας της Α΄ Υγει−
ονομικής Επιτροπής.

Σημείωση: 1. Τα πιστοποιητικά υπ’ αριθμ. 4, 5 και 6, 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Διοίκηση σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. 102/Α).

2. Το πιστοποιητικό υπ’ αριθμ. 7 της προκήρυξης που 
προσκομίζεται, τροποποιείται σύμφωνα με το αρθ. 3 
του Ν. 2839/2000 και αντικαθίσταται από το «Υγείας και 
φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων».

Για τη δαπάνη που προκαλείται έχει προβλεφθεί πί−
στωση στους ΚΑΕ μισθοδοσίας (0211, 0221, 0224, 0259β, 
0276, 0551, 0552, 0559) του τακτικού προϋπολογισμού 
του ΙΤΣΑΚ για το έτος 2010 και πρόκειται να υπολογι−
σθεί και για τα επόμενα έτη.

Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης θα δημοσιευθεί 
στον ημερήσιο τύπο Αθηνών και Θεσσαλονίκης με προ−
θεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας μαζί με όλα 
τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τριάντα 
ημερών (30) από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γ. Χ. ΜΑΝΟΣ

F
     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

  Με την αριθμ. 348/27.1.2010 απόφαση της Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και των άρθρων 4−17 και 
22 του ν. 3528/2007 τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (Γ΄ 439/10−6−2009) και την αριθμ. 2571/26−10−2009 απόφαση 
του Ε΄ Τμήματος ΑΣΕΠ περί αναπλήρωσης διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος σε κενή οργανική θέση του Κέντρου 
Υγείας Κρανιδίου, η:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Δομάζου Δήμητρα Δημοσθένης ΤΕ Νοσηλευτριών Δ΄
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 5981/19.07.2010).
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  Με την 3371/30.7.2010 απόφαση της Διοικητού του Γε−
νικού Νοσοκομείου Ναυπλίου, γίνεται αποδεκτή η παραί−
τηση, της Σοφίας Λίτσιου του Θωμά, δόκιμης υπαλλήλου 
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών του Κέντρου Υγείας Κρανιδί−
ου, με Δ΄ βαθμό, από 14.7.2010, για προσωπικούς λόγους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007. 

Η Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

F
ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Με την αρ. ΔΙΟΙΚ/Α/7855/30−7−10 απόφαση του Προέ−
δρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, λύεται αυτοδίκαια στις 30−7−2010 
(ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλλη−
λική σχέση της Λαλαούνη Ειρήνης του Μιχαήλ, μόνιμης 
υπαλλήλου του ΤΑΠ του Κλάδου ΔΕ22 Φύλαξης − Πλη−
ροφόρησης με Α΄ βαθμό και 3ο ΜΚ, κατ’ εφαρμογήν των 
διατάξεων του αρ. 148 του Ν. 3528/2007.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(8)

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

 με την υπ’ αρ. 1124/2−6−1010 απόφαση του Α΄ Τμήματος 
του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την 1/801Μ/2009 προκήρυξη 
του Δήμου Πλατάνου Ν. Αιτωλ/νίας που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 266/18−6−2009 (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) 
ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγος)
1. Μπισμπίκη Ανδριάννα του Νικολάου.

 Η Επιτροπή
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΗ      
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