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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)

  Με την αριθμ. 2/24989/0004/28.3.2011 πράξη του Υφυ−
πουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 63, 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, της μόνιμης 
υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ−Δημοσιονομικών 
του Γ.Λ. Κράτους, Δήμητρας Μπολέτη του Γεωργίου, που 
υπηρετούσε στην Υ.Δ.Ε. στον τέως Νομαρχιακό Τομέα 
Νότιας Αθήνας (Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα 
Αθηνών), από 22.3.2011, ημερομηνία υποβολής της δεύ−
τερης αίτησης παραίτησής της από την Υπηρεσία.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την 
παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας, για 
τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Δημόσιο 
κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταετούς ευδόκιμης 
υπηρεσίας της.

  Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΚΑΣ
F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
(2)

  Με Προεδρικό Διάταγμα από 23 Μαρτίου 2011 που 
εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγ−
ματος και των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 και 12 παρ. 1 του 
κυρωτικού Νόμου 90/1975, αναγνωρίζεται η Μαρία − Άννα 

Σουλούνια − Πάππου του Νικολάου ως Επίτιμος Πρόξε−
νος της Νορβηγίας με έδρα τη Ρόδο και δικαιοδοσία 
στο νομό Δωδεκανήσου (πλην νήσου Κω).

Με Προεδρικό Διάταγμα από 23 Μαρτίου 2011 που εκ−
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συ−
ντάγματος και των άρθρων 1 παρ. 3, 22 παρ. 2 και 71 
του κυρωτικού Νόμου 90/1975, δίδεται η άδεια στην Μα−
ρία − Άννα Σουλούνια − Πάππου του Νικολάου να απο−
δεχθεί τη θέση της Επιτίμου Προξένου της Νορβηγίας 
με έδρα τη Ρόδο και δικαιοδοσία στο νομό Δωδεκανή−
σου (πλην νήσου Κω).

Με Προεδρικό Διάταγμα από 23 Μαρτίου 2011 που εκ−
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συ−
ντάγματος και των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 και 12 παρ. 1 
του κυρωτικού Νόμου 90/1975, αναγνωρίζεται ο Σπυρί−
δων Γαούτσης του Παύλου ως Επίτιμος Πρόξενος της 
Μάλτας με έδρα την Κέρκυρα και δικαιοδοσία στο νομό 
Κερκύρας.

Με Προεδρικό Διάταγμα από 23 Μαρτίου 2011 που εκ−
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συ−
ντάγματος και των άρθρων 1 παρ. 3, 22 παρ. 2 και 71 του 
κυρωτικού Νόμου 90/1975, δίδεται η άδεια στον Σπυρί−
δωνα Γαούτση του Παύλου να αποδεχθεί τη θέση του 
Επιτίμου Προξένου της Μάλτας με έδρα την Κέρκυρα 
και δικαιοδοσία στο νομό Κερκύρας.

  Με Προεδρικό Διάταγμα από 23 Μαρτίου 2011 που εκ−
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συ−
ντάγματος και των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 και 12 παρ. 1 
του κυρωτικού Νόμου 90/1975, αναγνωρίζεται ο Aydin 
Ilhan DURUSOY του Mehmet ως Γενικός Πρόξενος της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας με έδρα τη Ρόδο και δικαι−
οδοσία στους νομούς Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου και 
Δωδεκανήσου.

  Με Προεδρικό Διάταγμα από 23 Μαρτίου 2011 που εκ−
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συ−
ντάγματος και των άρθρων 10 παρ. 1 και 2, 12 παρ. 1 και 
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25 του κυρωτικού Νόμου 90/1975, απαλλάσσεται ο Σταύ−
ρος Θεοφιλόπουλος του Παναγιώτη από τα καθήκοντα 
του Επιτίμου Προξένου της Μογγολίας στην Ελλάδα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡIOΣ Π. ΔΡΟΥΤΣΑΣ

F

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(3)

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. 198/03−02−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Ηρακλείου Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 162 και 101 του Ν. 3584/07, το 
άρθρο 280 του Ν. 2852/2010, διορίζεται σε θέση μετακλη−
τού Ιδιαίτερου Γραμματέα του Δημάρχου ο ΧΑΝΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ηρακλείου: 917/04−02−2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

4895/2772/24/3/2011).

Με την υπ’ αριθμ. 70/2011 απόφαση του Προέδρου 
του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 280 του 
Ν. 3852/10 και 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτο−
δίκαια από 31−12−2010 (ημερ/νία υποβολής δεύτερης αί−
τησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλή−
λου, ΜΟΥΖΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ του Νικολάου κλάδου ΔΕ 1 
Διοικητικού με βαθμό Α΄ προκειμένου να συνταξιοδο−
τηθεί από το ΙΚΑ.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
1871/1057/25−2−2011).

  Με την υπ’ αριθμ. 69/2011 απόφαση του Προέδρου του 
Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/10 
και 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 
31−12−2010 (ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης πα−
ραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου, ΤΣΑ−
ΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του Νικολάου κλάδου ΥΕ 16 Φυλάκων 
Εργατών με βαθμό Β΄ προκειμένου να συνταξιοδοτη−
θεί από το ΙΚΑ.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
1872/1058/25−2−2011)

    Με την υπ’ αριθμ. 160/2011 απόφαση του Δημάρχου Λυ−
κόβρυσης − Πεύκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 156, 157 και 160 του Ν. 3584/07 και το 
υπ’ αριθμ. 1/2011 πρακτικό του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 
του Ν. 3852/2010 λύεται η σχέση εργασίας του υπαλλή−
λου του Δήμου ΤΣΩΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κων/νου, κλά−
δου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄, λόγω σω−
ματικής ανικανότητας.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
5060/2844/24−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 5970/849/2011 απόφαση του Δημάρ−
χου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 προσλαμ−
βάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι−
σμένου Χρόνου, ως Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου σε 

θέματα Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης, ο ΠΑ−
ΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου.

(Αριθμ. βεβ Δήμου Πειραιά 195/17/02/2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

6440/3435/24−03−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 26377/2011 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 και έχοντας υπό−
ψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 δια−
πιστώνεται από 27−12−2010 (ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου ΚΟΥ−
ΓΚΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Λεωνίδα, κλάδου ΥΕ 16 Προσω−
πικό Καθαριότητας (εργάτες) με βαθμό Γ΄, προκειμένου 
να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
6058/3076/24/03/2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 26392/2011 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 διαπιστώνε−
ται από 17−12−2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι−
κής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών 
με βαθμό Α΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
6057/3075/24/03/2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 131790/353/2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Πειραιά που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 
διαπιστώνεται από 20−12−2010 (ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Δήμου 
ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Μιχαήλ, κλάδου 
ΤΕ Εργοδηγών με βαθμό Α΄, προκειμένου να συνταξι−
οδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
5699/2757/24/03/2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 811/2011 απόφαση του Προέδρου του 
Δ.Σ. του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 
και 160 του Ν. 3584/07 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 διαπιστώνεται από 
28/2/2011 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης του υπαλλήλου του Πολιτισμικού Οργανισμού ΤΣΑ−
ΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών 
με βαθμό Α΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
7057/4038/24/03/2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 5415/17/02/2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Γαλατσίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 
προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Ορισμένου Χρόνου, ως Ειδικός Συνεργάτης του 
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Δήμου σε θέματα σχετικά με την βελτίωση της οργά−
νωσης και λειτουργίας των Διοικητικών και Οικονομι−
κών Υπηρεσιών του Δήμου, ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ−
ΤΗΣ του Βασιλείου.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Γαλατσίου 5119/15/2/2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

5543/2601/24−03−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 7118/24/02/2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 
προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί−
ου Ορισμένου Χρόνου, ως Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου 
σε ειδικά θέματα και νέες αρμοδιότητες τοπικής αυτο−
διοίκησης, ο ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία.

(Αριθμ. βεβ. Δ. Περιστερίου 6997/23/2/2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

5702/2760/24−03−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 50/2011 απόφαση του Δημάρχου 
Φιλαδέλφειας − Χαλκηδόνας που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως Επιστημονικός 
Συνεργάτης του Δήμου έχοντας αρμοδιότητες την πα−
ροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνώ−
σεων γραπτά ή προφορικά στους τομείς προβολής και 
Δημοσίων σχέσεων του Δήμου, ο ΤΣΙΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙ−
ΟΣ του Σπυρίδωνος.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Φιλαδέλφειας − Χαλκηδόνας 
ΔΥ/24/2/2011).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
6933/3914/24−03−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 153/2011 απόφαση του Δημάρχου 
Αγ. Δημητρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 156, 157 και 160 του Ν. 3584/07 και το υπ’ 
αριθμ. 1/2011 πρακτικό του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010 λύεται η σχέση εργασίας του υπαλλήλου 
του Δήμου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γε−
ωργίου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας με βαθ−
μό Δ΄, λόγω σωματικής ανικανότητας.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
6163/3159/24−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 154/2010 απόφαση του Προέδρου 
του Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 
Δάφνης» του Δήμου Δάφνης − Υμηττού που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 160 του 
Ν. 3584/07 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 
280 του Ν. 3852/2010 λύεται αυτοδίκαια από 30/09/2010 
(ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη−
σης) η υπαλληλική σχέση της ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑΣ του 
Ιωάννη, κλάδου TE Νηπιαγωγών (προσωρινός) με βαθ−
μό Α΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
7065/4046/24−03−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 33/28/2/2011 απόφαση του Προέδρου 
του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Μεταμόρφω−
σης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−

θρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 διαπιστώνε−
ται από 28−02−2011 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι−
κής σχέσης της υπαλλήλου του Κέντρου Προσχολικής 
Αγωγής Δήμου Μεταμόρφωσης ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του 
Στυλιανού, κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων με βαθμό Α΄, προ−
κειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
6635/3630/24/03/2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 5969/848/2011 απόφαση του Δημάρ−
χου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 προσλαμβά−
νεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ−
νου Χρόνου, ως Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου σε θέ−
ματα σχετικά με παρακολούθηση τεχνικών έργων και 
αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, ο ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑ−
ΗΛ του Σωτηρίου.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Πειραιά 196/17/02/2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

6445/3440/24−03−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 31/2011 απόφαση της Προέδρου του 
Δ.Σ. του Ν.Π. Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δή−
μου Νίκαιας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 και έχοντας υπό−
ψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 δι−
απιστώνεται από 28/2/2011 (ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του 
Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Μαγείρων με βαθμό Α΄, προκει−
μένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
6489/3484/24/03/2011).

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 438/4143/17−2−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Σερρών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, λύε−
ται αυτοδίκαια από 16−2−2011 λόγω υποβολής δεύτερης 
αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση του Σαρηγι−
άννη Αναστασίου του Θεοδώρου, υπαλλήλου του Δήμου 
Σερρών, του κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών, με βαθμό Α΄.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης: 2350/18−3−2011).

  Με την υπ’ αριθμ. 6/26/04−01−2011 απόφαση του Δημάρ−
χου Αριστοτέλη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), δια−
τηρείται ο Αυγερινός Νικόλαος του Ιωάννη ως Ειδικός 
Συνεργάτης του Δήμου Αριστοτέλη με καθήκοντα την 
επικουρία του Δημάρχου σε θέματα λειτουργίας που 
απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου και 
στους τομείς του Δήμου που θα του ζητηθεί.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αριστοτέλη 382/10−01−2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−

ας − Θράκης: 1095/14−03−2011).
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    Με την υπ’ αριθμ. 608/10396/8−3−2011 απόφαση του 
Δημάρχου Σερρών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, 
λύεται αυτοδίκαια από 3−3−2011 λόγω υποβολής δεύ−
τερης αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση του 
Αντωνιάδη Αγάπιου του Ιωακείμ, υπαλλήλου του Δή−
μου Σερρών, του κλάδου Επιστατών Καθαριότητας ΥΕ, 
με βαθμό Β΄.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης: 2594/18−3–2011).

   Με την υπ’ αριθμ. 2079/14−1−2011 απόφαση του Δημάρ−
χου Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 197 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων», λύεται αυτοδίκαια λόγω συμπλήρωσης ορίου 
ηλικίας (70ο έτος) την 31−12−2010, η υπαλληλική σχέση 
της Κιλινκαρίδου Ταμάρας του Ισαάκ, υπαλλήλου κλά−
δου Δ.Ε. Σχολικών Φυλάκων (Αορίστου χρόνου) από την 
Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης: 79/4−2−2011).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ

-
  Με την υπ’ αριθμ. 1119/21−1−2011 απόφαση του Δημάρ−

χου Θάσου Ν. Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 9 του άρθ. 163 του Ν. 3584/2007 όπως 
ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια από 21−1−2011 η εργασιακή 
σχέση της Ειδικής Συμβούλου του πρώην Δημάρχου 
Θάσου ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης − Τμήμα ΤΔΟ Ν. Καβάλας οικ.4193/28−3−2011).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Λ. ΤΑΤΣΙΔΗΣ
F

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Με την υπ’ αριθμ. 352/2010 απόφαση του τέως Δημάρ−
χου του πρώην Δήμου Ιτέας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/28−06−2007), 58 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
87/7−06−2010), 86 του Ν. 3463/2006 Κ.Κ.Δ. και Κ.Υ. (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 114/08−06−2006), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτη−
σης λόγω συνταξιοδότησης, της μονίμου υπαλλήλου του 
πρώην Δήμου Ιτέας, Παπαγιαννοπούλου Σωτηρίας του 
Ευθυμίου, κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου Δ.Ε.1 Διοικητικού, με 
βαθμό Α΄ και λύεται η υπαλληλική σχέση από 31−12−2010,
ημερομηνία απόφασης του τέως Δημάρχου του πρώην 
Δήμου Ιτέας.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας: 10376/2058/23−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 96/2011 απόφαση του Δημάρχου Θη−
βαίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατά−
ξεις των άρθρων 151 και 160 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/

28−06−2007), 58 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7−06−2010), 86 
του Ν. 3463/2006 Κ.Κ.Δ. και Κ.Υ. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/08−06−2006),
λύεται αυτοδίκαια από 30/01/2011 λόγω θανάτου, η υπαλ−
ληλική σχέση του Τσάμπου Δημητρίου του Βασιλείου, 
κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου Δ.Ε.30 Τεχνίτη Ξυλουργού, με 
βαθμό Β΄, με τον οικείο Δήμο.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας 9556/1829/22−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 335/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Χαλκιδέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/
28−06−2007), 58 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7−06−2010), 86 
του Ν. 3463/2006 Κ.Κ.Δ. και Κ.Υ. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/08−06−2006),
γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης, λόγω συ−
νταξιοδότησης του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Χαλ−
κιδέων, Κυπριώτη Κωνσταντίνου του Σοφοκλή, κατη−
γορίας Δ.Ε., κλάδου Δ.Ε.30 Τεχνιτών, με βαθμό Α΄ και 
λύεται η υπαλληλική σχέση από 31−1−2011, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του ανω−
τέρω υπαλλήλου.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Χαλκιδέων: 14521/3−3−2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−

ας − Στερεάς Ελλάδας 10001/1936/22−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 61/2011 απόφαση του Δημάρχου Λε−
βαδέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/
28−06−2007), 58 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7−06−2010), 86 
του Ν. 3463/2006 Κ.Κ.Δ. και Κ.Υ. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/08−06−2006),
γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης λόγω συ−
νταξιοδότησης, της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λε−
βαδέων, Χαιρετάκη Αρετής του Χριστόφορου, κατηγο−
ρίας Δ.Ε., κλάδου Δ.Ε.1 Διοικητικού, με βαθμό Α΄ και 
λύεται η υπαλληλική σχέση από 31−01−2011, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της ανω−
τέρω υπαλλήλου.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας: 9819/1871/22−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 12718/22−02−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Λαμιέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 58 
και 280 του Ν. 3852/2010, διαπιστώνεται η από 31−12−2010
αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης, της Ειδικής 
Συνεργάτιδας Πλάκα Κωνσταντίνας του Ιωάννη με το 
Δήμο Λαμιέων, λόγω της λήξης της θητείας του τέως 
Δημάρχου, του πρώην Δήμου Γοργοποτάμου, ο οποίος 
και την προσέλαβε.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας 9605/1842/22−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 12724/22−02−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Λαμιέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 58 
και 280 του Ν. 3852/2010, διαπιστώνεται η από 31−12−2010
αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης, της Ειδικής 
Συνεργάτιδας Ζαγκανά Ιωάννας του Σπύρου με τον 
Δήμο Λαμιέων, λόγω της λήξης της θητείας του τέως 
Δημάρχου, του πρώην Δήμου Υπάτης, ο οποίος και την 
προσέλαβε.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας οικ.13618/2807/23−3−2011).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1891

    Με την υπ’ αριθμ. 12726/22−02−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Λαμιέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 58 
και 280 του Ν. 3852/2010, διαπιστώνεται η από 31−12−2010
αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης, του Ειδικού 
Συνεργάτη Παναγιωτόπουλου Τριαντάφυλλου του Γε−
ωργίου με το Δήμο Λαμιέων, λόγω της λήξης της θη−
τείας του τέως Δημάρχου, του πρώην Δήμου Υπάτης, 
ο οποίος και τον προσέλαβε.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας: οικ.13615/2805/23−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 12722/22−02−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Λαμιέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 58 
και 280 του Ν. 3852/2010, διαπιστώνεται η από 31−12−2010
αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης, του Ειδικού 
Συνεργάτη Βλάχου Παναγιώτη του Ιωάννη με το Δήμο 
Λαμιέων, λόγω της λήξης της θητείας του τέως Δη−
μάρχου, του πρώην Δήμου Λειανοκλαδίου, ο οποίος και 
τον προσέλαβε.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας: οικ.13624/2809/23−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 310/31−12−2010 απόφαση της Αντι−
δημάρχου του πρώην Δήμου Δελφών που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 
του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/28−06−2007), 58 του 
ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7−06−2010), 86 του Ν. 3463/2006 
Κ.Κ.Δ. και Κ.Υ. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/08−06−2006), γίνονται απο−
δεκτές οι αιτήσεις παραίτησης λόγω συνταξιοδότη−
σης, της μονίμου υπαλλήλου του πρώην Δήμου Δελ−
φών, Ευσταθίας Τσιροπούλου του Χρήστου, κατηγορίας 
Δ.Ε., κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, με βαθμό Β΄ και λύεται η 
υπαλληλική σχέση από 31−12−2010, ημερομηνία υποβο−
λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της ανωτέρω 
υπαλλήλου.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας 8762/1662/16−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 12719/22−02−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Λαμιέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 58 
και 280 του Ν. 3852/2010, διαπιστώνεται η από 31−12−2010
αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης, του Ειδικού 
Συνεργάτη Λιάγκα Γεώργιου του Δημητρίου με τον 
Δήμο Λαμιέων, λόγω της λήξης της θητείας του τέως 
Δημάρχου, του πρώην Δήμου Λειανοκλαδίου, ο οποίος 
και τον προσέλαβε.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας: οικ. 13628/2811/23−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 10586/31−12−2010 απόφαση του 
τέως Δημάρχου του πρώην Δήμου Δομοκού που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 
160 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/28−06−2007), 58 του 
ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7−06−2010), 86 του Ν. 3463/2006 
Κ.Κ.Δ. και Κ.Υ. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/08−06−2006), γίνονται απο−
δεκτές οι αιτήσεις παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, 
της μονίμου υπαλλήλου του πρώην Δήμου Δομοκού, Τσι−
γάρα Ευαγγελίας του Θεοχάρη, κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου 
Δ.Ε.1 Διοικητικού, με βαθμό Α΄ και λύεται η υπαλληλική 

σχέση από 31−12−2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτε−
ρης αίτησης παραίτησης της ανωτέρω υπαλλήλου.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας: 10716/2178/22−3−2011).

    Με την υπ’ αριθμ. 334/2010 απόφαση του Δημάρχου 
Κονιστρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/
28−06−2007), 58 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7−06−2010), 86 
του Ν. 3463/2006 Κ.Κ.Δ. και Κ.Υ. (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/08−06−2006),
γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης, λόγω συ−
νταξιοδότησης της μόνιμης υπαλλήλου του πρώην Δή−
μου Κονιστρών, Κόκκου Αγγελικής του Χαραλάμπους, 
κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου Δ.Ε.1 Διοικητικού, με βαθμό Α΄ 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από 31−12−2010, ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της 
ανωτέρω υπαλλήλου.

(Αριθμ. βεβ. του πρώην Δήμου Κονιστρών: 5794/
31−12−2010).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας 10253/2009/22−3−2011).

  Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F    

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(4)

    ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την αριθμ. 1496/23.03.2011 πράξη του Πρύτανη του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του μονίμου υπαλλήλου 
του Κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α΄ Ευαγγελίδη 
Απόστολου του Ιωάννη, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική του σχέση από 23.03.2011, ημέρα 
υποβολής της δεύτερης αίτησης με την οποία εμμένει 
στην από 25.03.2011 αρχική αίτηση παραίτησής του.

  Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ

F
      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Με την αριθμ. 12716/16−03−2011 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2083/92 άρθρο 6, 
Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25, 
Ν. 3848/2010 άρθρο 34 και τις υπουργικές αποφάσεις 
αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (Φ.Ε.Κ. 1466/13−8−2007 τ.Β΄) 
και αριθμ. 38913/Β1/23−04−2007, μονιμοποιείται ο Πολυ−
μεράκης Φώτιος του Κλεάνθη, μέλους (με θητεία) ΔΕΠ 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Κλα−
σικής Φιλολογίας (με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική 
Φιλολογία») του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

F
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

        Στο Φ.Ε.Κ. 1259/31.12.2010 τ.Γ΄ που δημοσιεύθηκε ο διο−
ρισμός της Ναυσικάς − Σωτηρίας Λιτσαρδοπούλου (σελ. 
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10360), διορθώνεται στον πρώτο στίχο ο αριθμός της 
Πρυτανικής πράξεως:

από το εσφαλμένο: «4734/14.10.2009»,
στο ορθό: «1105/19.03.2010».

  (Από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

F
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΙΓΑΙΟΥ

        Με την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 8681/7343/29−3−2011 απόφαση 
του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3839/2010 (πέ−
μπτο άρθρο παρ. 7), 3868/2010, 3528/2007, 3527/2007, 
3329/2005 και των υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.75916/22−6−2010 
(Φ.Ε.Κ. 905/Β΄/22−6−2010) και ΑΓ2/Γ.Π.οικ.75853/21−6−2010 
(Φ.Ε.Κ. 906/Β΄/22−6−2010) αποφάσεων της Υπουργού Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιείται η υπ’ 
αριθμ. ΔΑΑΔ 26495/23251/5−11−2011 απόφαση, η οποία 
δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ’ αριθμ. 1089/Γ΄/
11−11−2010 Φ.Ε.Κ. και αφορά στην τοποθέτηση Προϊσταμέ−
νων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υπηρε−
σίας και Τομεάρχη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» ως ακολούθως:

1. Τοποθετείται ο Ιγνάτιος Σακαλής του Νικολάου, μό−
νιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με 
Α΄ βαθμό, Υποδιευθυντής Διοικητικού της Διοικητικής 
Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βο−
στάνειο», στη θέση του Ηρακλή Βερβέρη του Αντωνίου, 
ο οποίος εξελέγη Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαί−
ου, μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή 
Υποδιεύθυνσης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους 
από την τοποθέτησή του, λόγω του διορισμού του ως 
τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του συ−
γκεκριμένου Νοσοκομείου.

2. Τοποθετείται η Μαρία Βεγιάννη του Ιωάννη, μόνιμη 
υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών−τριών με Α΄ βαθμό, 
Τομεάρχη Χειρουργικού Τομέα της Νοσηλευτικής Υπη−
ρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστά−
νειο», στη θέση της Νίκης Μουτάφη του Παράσχου, η 
οποία συνταξιοδοτήθηκε, μέχρι την επιλογή των προϊ−
σταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και πάντως όχι 
πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή της, λόγω 
του διορισμού της ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκομείου.

3. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 26495/23251/
5−11−2010 απόφαση ισχύει ως έχει.

  Ο Υποδιοικητής
ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΩΤΟΣ

F
      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Με την αρ. 14/5−1−2011 απόφαση του Διοικητή του Πα−
νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου της 7ης 
Υ.ΠΕ. Κρήτης που εκδόθηκε μετά την αρ. 88/7/16−12−2010 
απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πα.Γ.Ν.Η. 

και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 
74 του Ν. 3528/07, μετατάσσεται η ΧΑΡΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ μόνιμη υπάλληλος του Πα.Γ.Ν.Ηρακλείου 
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών με βαθμό Α΄ σε κενή οργανική 
θέση ανώτερης κατηγορίας κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων του 
Πα.Γ.Ν.Ηρακλείου με τον βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 748/28−2−2011.)

  Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
F

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

  Με την υπ’ αριθμ. 479/18−3−2011 διαπιστωτική πράξη 
του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η πα−
ραίτηση από την υπηρεσία, του ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥ του Χρήστου, μονίμου υπαλλήλου του Κέντρου 
Υγείας Ζαγκλιβερίου αρμοδιότητας του Γενικού Νοσο−
κομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κατηγορίας ΔΕ, 
Κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων με βαθμό Α΄ 
και 6ο Μισθολογικό Κλιμάκιο, από 14−3−2011 (ημερομηνία 
υποβολής δεύτερης αίτησης) λόγω συνταξιοδότησης.

          Με την υπ’ αριθμ. 505/23−3−2011 πράξη Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ−
ληλικής σχέσης της Κιμπίρη Αικατερίνης του Θεοδώρου, 
μόνιμης υπαλλήλου Κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Προσω−
πικού Καθαριότητος με Β΄ βαθμό και 6ο Μισθολογικό 
Κλιμάκιο, από 22−3−2011 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης 
αίτησης παραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης.

  Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

  Με την αριθμ. Π/37305/11−2−2011 κοινή απόφαση των 
Διοικητών του Γ.Ν. Λαμίας και του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 
73, 74 του Ν. 3528/2007 και ύστερα από την αριθμ. 18/
27−6−2008 (θ.5ο) γνωμοδότηση του Ειδικού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, μετατάσ−
σεται η Γιαννακού Γεωργία του Αθανασίου, υπάλληλος 
του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκό−
μων, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής 
του Γ.Ν. Λαμίας, με τον βαθμό που κατέχει.

Οι Διοικητές
 Γενικού  Γενικού Νοσοκομείου
 Νοσοκομείου  Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών
 Λαμίας  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ      
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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