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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)
Με την αριθ. Φ.471.32/ΑΔ.567474/Σ3116/11−Ι0−2010/ΓΕΑ/
Β5/2 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 18 του
Ν. 3187/03, του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3413/05 και με την
αριθ. Υ156/23−12−2009 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/24−1−07) απόφαση
που αφορά τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη,
γίνεται αποδεκτή η από 22−7−2010 αίτηση παραίτησης
που υπέβαλε η Επίκουρος Καθηγήτρια Μέλος Διδακτι−
κού Επιστημονικού Προσωπικού του Τομέα Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων ΚΩΣΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (AM: 2530) και απαλλάσ−
σεται αυτή από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Από το λανθασμένο: «...δ) την από 15.09.2010 αίτη−
ση...»,
στο σωστό: « ...δ) την από 15.09.2008 αίτηση...».
(Από το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων)
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με την αριθ. 99905/11−10−2010 πράξη του Υπουργού
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 Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», διαπιστώνεται ότι
γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης
από την υπηρεσία του Αστέριου ΣΑΓΓΟΥ του Γεωργίου,
υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθμό Α΄ και
Μ.Κ. 6ο του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Κασ−
σάνδρας και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτού από 28−
9−2010, ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη
αίτηση παραίτησής του.

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Με την αριθ. 99597/11−10−2010 πράξη του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, 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 Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», διαπιστώνεται
ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης
από την υπηρεσία του Βασιλείου ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ του
Ιωάννη, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθμό
Α΄ και Μ.Κ. 4ο του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυ−
δαλλού και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτού από 22−
9−2010, ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτε−
ρη αίτηση παραίτησής του.

Με την αριθ. Δ16α/547/12/607/ΑΦ/30.8.2010 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 837/Γ΄/6.9.2010, στην 8η σειρά του κειμένου, γίνεται
η εξής διόρθωση:

Με την αριθ. 99056/11−10−2010 πράξη του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, 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 Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», διαπιστώ−

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
(2)
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νεται ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση πα−
ραίτησης από την υπηρεσία του Ιωάννη ΚΑΤΣΑΡΟΥ του
Γρηγορίου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθ−
μό Α΄ και Μ.Κ. 6ο του Αγροτικού Καταστήματος Κράτη−
σης Κασσάνδρας και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτού,
από 23−9−2010, ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η
δεύτερη αίτηση παραίτησής του.
Με την αριθ. 99059/11−10−2010 πράξη του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, 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 Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», διαπιστώ−
νεται ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση πα−
ραίτησης από την υπηρεσία του Θωμά ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
του Παναγιώτη, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 6ο του Αγροτικού Καταστήματος
Κράτησης Κασσάνδρας και λύεται η υπαλληλική σχέση
αυτού, από 23−9−2010, ημερομηνία κατά την οποία υπε−
βλήθη η δεύτερη αίτηση παραίτησής του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Με την αριθ. 106106/18−10−2010 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.
1 του ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ
Α΄ 96/16−3−2000), και την αριθ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ Β΄
842/8.6.2004) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο
Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Δ/ντές, στους Δ/ντές
και Τμηματάρχες της Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
καθώς και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών
υπηρεσιών αυτού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε−
ρα, γίνεται δεκτή η από 13−9−2010 αίτηση παραίτησης από
την υπηρεσία της Ευγενίας Μαρκοπούλου το γένος Αγ−
γέλου Παπακωνσταντίνου, Συμβολαιογράφου Αθηνών.
Με την αριθ. 103294/18−10−2010 πράξη της Προϊσταμέ−
νης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις,
των άρθρων 62 παρ. 1 και 80 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί
του Κώδικος Δικηγόρων», διαπιστώνεται ότι οι κατωτέ−
ρω δικηγόροι Θεσσαλονίκης έχουν αποβάλει αυτοδίκαια
τη δικηγορική ιδιότητα, από την ημερομηνία ορκομω−
σίας τους σε θέσεις ασυμβίβαστες προς το δικηγορι−
κό λειτούργημα ως ακολούθως.
Α. Συμβολαιογράφου
Χριστίνας ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
του Παναγιώτη,
Β. Παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου
Γεωργίας ΤΣΑΝΤΑΚΗ του Κωνσταντίνου
Σωτηρίας ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
του Γρηγορίου
Μαγδαληνής ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ
του Χαράλαμπου

Ημερομηνία
Ορκομωσίας
17−9−2010
Ημερομηνία
Ορκομωσίας
16−9−2010
16−9−2010
14−9−2010

Με την αριθ. 104728/18−10−2010 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 14, 19 και 20 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί
του Κώδικος των Δικηγόρων», διορίζονται δικηγόροι οι
παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυ−
χαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετεί−
ου Αιγαίου, Β΄ εξεταστικής περιόδου 2010 και έχουν τα
νόμιμα προσόντα, ως ακολούθως:
Στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης
Πήρε βαθμό «Καλά»
Ραλλιώ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ του Παναγιώτη
7,80
Προκόπος ΤΖΙΜΗΣ του Ευστρατίου
7,76
Αικατερίνη ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Δημητρίου
7,72
Ταξιάρχης ΚΟΥΦΕΛΟΣ του Μιχαήλ
7,68
Ευαγγελία−Ιωάννα ΛΕΟΝΤΗ του Χρήστου
7,44
Στο Πρωτοδικείο Χίου

Πήρε βαθμό «Καλά»
Στέλα ΖΥΜΑΡΑ του Εμμανουήλ
7,72
Πολυξένη ΤΑΝΑΪΝΗ του Νικολάου
7,64
Τατιάνα ΤΣΑΡΔΑΚΑ του Αλεξίου
7,48
Κωνσταντίνος ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ του Ιωάννη
7,44
Με την αριθ. 104894/18−10−2010 πράξη της Προϊσταμέ−
νης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις,
των άρθρων 62 παρ. 1 και 80 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί
του Κώδικος Δικηγόρων», διαπιστώνεται ότι οι κατωτέ−
ρω δικηγόροι Θεσσαλονίκης έχουν αποβάλει αυτοδίκαια
τη δικηγορική ιδιότητα, από την ημερομηνία ορκομω−
σίας τους σε θέσεις ασυμβίβαστες προς το δικηγορι−
κό λειτούργημα ως ακολούθως.
Α. Παρέδρων Πρωτοδικείου
Σοφίας ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Γεωργίου
Ελένης ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ του Σταύρου
Β. Δόκιμης Εισηγήτριας του ΣτΕ
Μαρίας ΜΠΑΚΑΒΟΥ του Ευαγγέλου
Γ. Εισαγγελικού Παρέδρου
Βάϊου ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του Αριστείδη

Ημερομηνία
Ορκομωσίας
30−8−2010
30−8−2010
Ημερομηνία
Ορκομωσίας
24−9−2010
Ημερομηνία
Ορκομωσίας
7−9−2010

Με την αριθ. 105729/18−10−2010 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του
Κώδικος των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η αίτηση
παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, του Κων−
σταντίνου ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ του Αποστόλου, δικηγόρου
Αάρισας παρ’ Εφέταις.
Στον ανωτέρω, με την από 12−10−2010 απόφαση του
Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας απονέμεται
τιμής ένεκεν, ο τίτλος του επίτιμου δικηγόρου.
Με την αριθ. 100014, 100015, 100016/18−10−2010 πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λει−
τουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
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ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 62 παρ. 1 και 80 του
Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος Δικηγόρων», δια−
πιστώνεται ότι οι κατωτέρω δικηγόροι Θεσσαλονίκης
έχουν αποβάλει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα, από
την ημερομηνία ορκομωσίας τους σε θέσεις ασυμβίβα−
στες προς το δικηγορικό λειτούργημα ως ακολούθως.
Α. Εισαγγελικών Παρέδρων

Ημερομηνία
Ορκομωσίας
Ηλία ΔΑΓΚΛΗ του Εμμανουήλ
1 −9−2010
Χρίστου ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ του Σπυρίδωνα
27−8−2010
Βασιλικής ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑ του Λάμπρου
2−9−2010
Θεολόγου ΔΕΛΛΗΒΕΗ−ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
του Γεωργίου
2−9−2010
Β. Συμβολαιογράφου
Δήμητρας ΤΖΗΜΟΥΡΤΑ του Βασιλείου
Γ. Παρέδρων Πρωτοδικείου
Βενετίας−Μαρίας ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
του Κωνσταντίνου
Σταυρούλας ΔΕΔΙΚΟΥΣΗ του Αθανασίου

Ημερομηνία
Ορκομωσίας
11 −8−2010
Ημερομηνία
Ορκομωσίας
8−9−2010
26−8−2010

Με την αριθ. 103205/13−10−2010 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1
του ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και την
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αριθ. 56568/28−
5−2004 (ΦΕΚ 842/Β΄/8−6−2004) «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμμα−
τέα, στους Γεν. Δ/ντές, στους Δ/ντές και Τμηματάρχες
της Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και στους
Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, γίνεται δεκτή
η υποβληθείσα στις 4−10−2010 αίτηση παραίτησης από
την υπηρεσία της Γεωργίας Βαχτσεβάνη το γένος Θεό−
δωρου Αστρεινίδη, Συμβολαιογράφου Αθηνών.
Με την αριθ. 105727/18−10−2010 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του
Κώδικος των Δικηγόρων», γίνονται αποδεκτές οι αιτή−
σεις παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, των
κατωτέρω δικηγόρων Αθηνών:
Παρ’ Αρείω Πάγω
Παναγιώτη ΑΠΟΣΠΟΡΗ του Χαραλάμπους
Ουρανίας ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ του Γερασίμου
Κωνσταντίνου ΚΑΒΒΑΔΙΑ του Σωκράτους
Γεωργίου ΚΥΠΡΑΙΟΥ του Μιχαήλ
Χριστίνας ΛΑΖΟΥΡΑ του Παναγιώτη
Στυλιανής ΠΑΓΙΑΝΤΖΑ του Κωνσταντίνου
Διδούς ΚΩΝΣΤΑ του Φειδία
Ιωάννη ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ του Δρακούλη
Θεόδωρου ΑΒΑΡΚΙΩΤΗ του Βασιλείου
Παντελή ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου
Αμαλίας−Μυρσίνης ΞΑΝΘΟΥΛΗ−ΚΑΤΣΟΥ του Ναπο−
λέοντα
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Παρ’ Εφέταις
Πέτρου ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου
Δημητρίου ΜΠΑΛΤΑ του Αντωνίου
Εκ των ανωτέρω, στους Ουρανία ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ,
Κωνσταντίνο ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Στυλιανή ΠΑΓΙΑΝΤΖΑ, Διδώ
ΚΩΝΣΤΑ, Ιωάννη ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟ, Θεόδωρο ΑΒΑΡΚΙΩΤΗ
και Αμαλία−Μυρσίνη ΞΑΝΘΟΥΛΗ−ΚΑΤΣΟΥ, με την από
6−10−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δι−
κηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απονέμεται, τιμής ένεκεν,
ο τίτλος του επίτιμου δικηγόρου.
Με την αριθ. 103205/13−10−2010 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1
του ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και την
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αριθ. 56568/28−
5−2004 (ΦΕΚ 842/Β΄/8−6−2004) «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμμα−
τέα, στους Γεν. Δ/ντές, στους Δ/ντές και Τμηματάρχες
της Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και στους
Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, γίνεται δεκτή
η υποβληθείσα στις 4−10−2010 αίτηση παραίτησης από
την υπηρεσία της Μυρσίνης Ηλιαδάκη του Γεωργίου,
Συμβολαιογράφου Αθηνών.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΖΑΒΡΑ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(4)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την αριθ. 8664/20−9−2010 απόφαση του Δημάρχου
Σκιάθου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 12, 14, 15, 16, 17, 37 και 42 του Ν. 3584/2007, τις
διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις
του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006 και τις διατάξεις του
άρθρου 17 του Ν. 3870/2010, μετά την 3Κ/2009 Προκή−
ρυξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας
και το αριθ. 51823/13−9−2010 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, διορίζεται σε κενή οργανική θέση του ΟΕΥ
του Δήμου Σκιάθου από 12−9−2010, ημερομηνία αποφοί−
τησης από τη Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου,
ο ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ Δημήτριος−Παναγιώτης του Νικολάου,
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού (Δη−
μοτικής Αστυνομίας) με βαθμούς Δ΄−Α΄ και στο Δ΄ βαθμό
της θέσης αυτής.
(Αριθ. βεβ. Δήμου Σκιάθου 8743/22−9−2010).
(Αριθ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 10222/151533/2010).
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Με την αριθ. 5/15−9−2010 απόφαση του Προέδρου του
Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής &
Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου», που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07,
γίνεται αποδεκτή η από 15−9−2010 δεύτερη έγγραφη
αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, του υπαλ−
λήλου Κωνσταντίνου Φιορέντζη του Αθανασίου, κλάδου
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΔΕ Μαγείρων, και λύεται από την ημερομηνία αυτή η
υπαλληλική σχέση επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋ−
ποθέσεις.
(Αριθ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 5927/12−10−2010).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθ. 1011002489
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Χημεία Περιβάλλοντος−Χημική Ωκεανογρα−
φία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 28−6−10, αποφάσισε την προκήρυξη
για την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει
με το άρθ. 23 ν. 3549/07 και άρθ. 21 του ν. 3549/07, του
άρθ. 14 παρ. 5 ν. 1268/82, του άρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92,
του άρθ. 1 παρ. 4 και άρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97, του άρθ.
2 Ν.3282/04 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ− ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙ−
ΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
(Γ.Σ 25−6−10).
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Περιβάλλοντος−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 διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
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
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
Αριθ. 1011003247
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μαθη−
ματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα
του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματι−
κή Ανάλυση με έμφαση στις περιοχές: Συναρτησια−
κή Ανάλυση, Συνολοθεωρητική Τοπολογία, Απειρο−
συνδυαστική».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών του Παν/μίου
Αθηνών στη συνεδρίαση της 29−6−2010, αποφάσισε την
προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/92
όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23 ν. 3549/07 και άρθ. 21
του ν. 3549/07, του άρθ. 14 παρ. 5 ν. 1268/82, του άρθ. 28
παρ. 26 ν. 2083/92, του άρθ. 1 παρ. 4, άρθ. 2 παρ. 3 και
άρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97, του άρθ. 2 ν. 3282/04 και του
Π.Δ. 134/99, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση με έμφαση στις
περιοχές: Συναρτησιακή Ανάλυση, Συνολοθεωρητική Το−
πολογία, Απειροσυνδυαστική».
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.
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Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ. 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
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
Αριθ. 1011003243
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκου−
ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία−
Συστηματική Ζώων».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθη−
νών στην συνεδρίαση 14−7−2010 αποφάσισε την προκή−
ρυξη για την πλήρωση (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει
με το άρθ. 23 ν. 3549/07 και άρθ. 21 του ν.3549/07, του
άρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/82, του άρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92,
του άρθ. 1 παρ. 2, άρθ. 2 παρ. 1 (β) και άρθ. 4 παρ. 3
ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ.
16−6−2010)
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία−Συστηματική
Ζώων».
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 ΑΕΙ.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ 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
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Αριθ. 1011002303
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπου−
δών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Αραβικός πολιτισμός. Κλασική αραβι−
κή λογοτεχνία».
Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος (συνεδρίαση 28.7.2010)
ύστερα από γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασια−
τικών Σπουδών (9.7.2010), αποφάσισε την προκήρυξη
για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 5 του Π.Δ. 83/2004 (ΦΕΚ 65/2.3.2004),
του άρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το
άρθ. 23 ν. 3549/07 και άρθ. 21 του ίδιου νόμου, του άρθ.
14 παρ. 5 ν. 1268/82, του άρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, του
άρθ. 1 παρ. 4 και άρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97, του άρθ. 2
ν. 3282/04 και του Π.Δ.134/99, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑ−
ΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
−Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Αραβικός πολιτισμός. Κλασική
αραβική λογοτεχνία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
θέσης:
Η κλασική αραβική λογοτεχνία είναι ιδιαίτερα συνδε−
δεμένη με τον πολιτισμό, εφόσον σε κλασική αραβική
γλώσσα λειτουργεί η αραβική λογοτεχνία από την επο−
χή της αραβοϊσλαμικής ανάπτυξης έως και σήμερα, και
μεταφέρει τα δομικά στοιχεία ανάπτυξης των Αράβων
(ανάπτυξη της θεωρίας και της γραμματικής της γλώσ−
σας με βάση τη σχέση της με τις μεταφράσεις κυρίως
ελληνικών έργων, ιδεολογικά ρεύματα που επηρέασαν
τα λογοτεχνικά είδη, καθιέρωση της θρησκείας στην
κοινωνία, σχέσεις διαφόρων θρησκειών της Μέσης Ανα−
τολής). Έτσι, χάρη σε αυτή την «κλασική» λογοτεχνία με−
λετάται ένα μεγάλο φάσμα του αραβικού πολιτισμού.
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 διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
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
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
F
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Με την αριθ. 27493/4−10−2010 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 παρ.
5 (εδ. πρώτο), γίνεται δεκτή η από 20−9−2010 αίτηση πα−
ραίτησης του Ιωάννη Τσουδερού του Εμμανουήλ, μέλους
Διδακτικού−Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του
Καθηγητή, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Ε.Μ. Πολυτεχνείου.
Ο Πρύτανης
Σ.Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Με την αριθ. Φ00/15484/20−10−2010 απόφαση της Προϊ−
σταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρε−
σία του Ιδρύματος της ΠΟΥΛΙΟΥ−ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
του Ιωάννη, υπαλλήλου με βαθμό Α΄, του κλάδου ΔΕ
Διοικ/κών Γραμματέων, από τις 20.10.2010, επειδή κατά
την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η αριθ.
176410/20−10−2010 δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσε−
ως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ.
5 του άρθρου 148 του Ν.3528/07 λύεται αυτοδίκαια η
υπαλληλική της σχέση.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Με την αριθ. 10/02/9535/15543/13−10−2010 απόφαση
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕ−
ΛΙΣΜΟΣ» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Σωτηρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού
Καθαριότητας με Β΄ βαθμό, από 8−10−2010, ημερομηνία
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07.
Με την αριθ. 10/02/9583/15632/13−10−2010 απόφαση Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙ−
ΣΜΟΣ» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη−
λικής σχέσεως της υπαλλήλου ΛΙΟΚΑ−ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Δημητρίου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών
με βαθμό Α΄, από 11−10−2010, ημερομηνία υποβολής δεύ−
τερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 148 του Ν. 3528/07.
Με την αριθ. 10/02/8131/12583/2−9−2010 απόφαση Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙ−
ΣΜΟΣ» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Πρακτικών
Νοσοκόμων (προσωρινός), με βαθμό Α΄, από 31−8−2010,
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί−
τησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του
Ν.3528/07.
Με την αριθ. 10/02/9257/14875/6−10−2010 απόφαση Δι−
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙ−
ΣΜΟΣ» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΡΩΞΑΝΗΣ του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκό−
μων, με βαθμό Α΄, από 30−9−2010, ημερομηνία υποβολής
της δεύτερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07.
Ο Διοικητής
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Με την αριθ. 27689/11−10−10 πράξη του Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η
ΣΩΤΗΡΙΑ» διαπιστώνεται η απόλυση του μόνιμου υπαλ−
λήλου ΜΥΛΩΝΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του κλάδου
ΔΕ Τεχνικών Οδηγών Ελκυστήρων, με βαθμό Β΄ και 6ο
Μ.Κ., από 28−5−2010, (ημερομηνία απόφασης της Δευτε−
ροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής), λόγω σωματικής
ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1,
του άρθρου 153, του Ν. 3528/07 και ύστερα από την υπ’
αριθμ. 10/4−10−10 (θέμα 1ο) Απόφαση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Με την αριθ. 21914/19−8−10 απόφαση του Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» της 1ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρα 4−17, διορίζονται
οι παρακάτω υπάλληλοι ως δόκιμοι, σε κενές οργανι−
κές θέσεις, του κλάδου TE Νοσηλευτών −τριών με το
18ο Μ.Κ. και ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΒΑΘ−
ΜΟΣ

ΡΟΪΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Δ΄

ΣΑΙΣΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

Δ΄

ΒΕΛΑΝΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

Δ΄

ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

Δ΄

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 9320/11−10−2010).
Με την αριθ. 21911/19−8−10 απόφαση του Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» της 1ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3528/07, άρθρα 4−17, διορίζεται
η παρακάτω υπάλληλος ως δόκιμη, σε κενή οργανική
θέση, του κλάδου TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ−
ΣΤΗΡΙΩΝ με το 18ο Μ.Κ. και ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΣΙΔΩΡΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕ

ΚΛΑΔΟΣ

ΒΑΘ−
ΜΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δ΄

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 9320/11−10−2010).
Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Με την αριθ. 22340/8.10.2010 απόφαση Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» διαπι−
στώνεται η αποδοχή της παραίτησης και η λύση της
υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου ΓΕΩΡΓΙ−
ΟΥ ΜΥΛΩΝΑ του Ιωάννη, Κλάδου ΥΕ Προσ. Εστίασης
Τραπεζοκόμος, με βαθμό Β΄, από 30.9.2010, ημερομηνία
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συ−
νταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, του άρθρου 73 παρ. 4
του Ν. 2065/92 και του Ν. 1902/90.
Ο Διοικητής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
F
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ − ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στο ΦΕΚ 973/Γ΄/13.10.2010, όπου δημοσιεύθηκε η λύση
εργασίας του υπαλλήλου ΚΑΚΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτροτεχνι−
κού), διορθώνεται ο χρόνος από τη λύση της σχέσης
εργασίας, ως ακολούθως:
Από το λανθασμένο «1.4.2010»,
στο ορθό «26.3.2010».
(Από το Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

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 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*03010092210100008*

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

