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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)

  Με την αριθ. Δ3Α 5014927 ΕΞ 2012/30−3−2012 πράξη 
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση του Λαντζουράκη 
Στυλιανού του Εμμανουήλ, υπαλλήλου με Β΄ βαθμό του 
κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, 
στις 27.11.2011, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1β και 
την παράγραφο 8 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄).

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1131892102/23−03−2012).

  Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ 

-
     Με την υπ’ αριθ. Δ1Γ 1053055 ΕΞ 2012/29.03.2012 από−

φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46, 
54 και 55 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.08.88), καταγ−
γέλλεται από 12.03.2012 η σχέση εργασίας της Δερβίση 
Σοφίας του Χρήστου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότητας 
ΥΕ Καθαριστριών, ύστερα από αίτησή της, λόγω συ−
νταξιοδότησης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1018128340/26.01.2012).

Με την υπ’ αριθ. ΔΙ Γ 1053054 ΕΞ 2012/29.03.2012 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46, 54 
και 55 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.08.88), καταγγέλ−

λεται από 23.03.2012 η σχέση εργασίας της Γεωργίου 
Ελευθερίας του Ιωάννη, υπαλλήλου με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότη−
τας ΥΕ Καθαριστριών, ύστερα από αίτησή της, λόγω 
συνταξιοδότησης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1095411813/01.02.2012).

Με την υπ’ αριθ. Δ1Γ 1053053 ΕΞ 2012/29.03.2012 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46, 54 
και 55 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.08.88), καταγγέλ−
λεται από 12.03.2012 η σχέση εργασίας της Πιτσιάκου 
Όλγας του Παναγιώτη, υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστριών, μερικής απασχόλησης, ύστερα από αί−
τησή της, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1257164454/30.03.2012). 

     Με την υπ’ αριθ. Δ1Γ 1047585 ΕΞ 2012/21.03.2012 απόφα−
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46, 54 και 
55 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.08.88), καταγγέλλεται 
από 09.03.2012 η σχέση εργασίας της Πολίτου Ελευθε−
ρίας του Χαριλάου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστριών, μερικής απασχόλησης, ύστερα από αί−
τησή της, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4285474983/22.02.2012).

Με την υπ’ αριθ. Δ1Γ 1047586 ΕΞ 2012/21.03.2012 απόφα−
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46, 54 και 
55 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.08.88), καταγγέλλεται 
από 09.03.2012 η σχέση εργασίας της Μπαλάσκα Μαρ−
τσέλου Ευφροσύνης του Ιωάννη, υπαλλήλου με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδι−
κότητας ΥΕ Καθαριστριών, μερικής απασχόλησης, ύστε−
ρα από αίτησή της, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5791989044/22.03.2012).

Με την υπ’ αριθ. ΔΙ Γ 1047587 ΕΞ 2012/21.03.2012 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46, 54 
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και 55 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.08.88), καταγ−
γέλλεται από 14.03.2012 η σχέση εργασίας της Κάσσου 
Καλλιρόης του Γεωργίου, υπαλλήλου με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότη−
τας ΥΕ Καθαριστριών, ύστερα από αίτησή της, λόγω 
συνταξιοδότησης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4912335341/22.03.2012).

  Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ
F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2)

Με την υπ’ αριθ. 32794/26−3−2012/Γ6 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του Ν. 
3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007), την υπ’ αριθ. 23564/25−
11−2011 (ΦΕΚ 2741/τ.Β΄/25−11−2011) Απόφαση, «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κ. Ρόβλια και Π. 
Τζωρτζάκη» (Φ.Ε.Κ. 1587/τ. Β΄/1−07−2011), τις διατάξεις του 
άρθρου 35, παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011/
τ.Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1 του ν.3623/2007 
(ΦΕΚ 263/23−12−2007/ τ.Α΄) και την από 28−9−2010 Εισήγη−
ση της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής, μετατάσσεται ο Πούλιος 
Κωνσταντίνος του Θωμά, κλάδου ΠΕ Λογοθεραπευτών, 
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, Ν.Π.Δ.Δ. του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κενή 
θέση κλάδου Π.Ε. 21 Λογοθεραπευτών του Εργαστηρί−
ου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι−
σης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ν. Σερρών με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.

(Αριθ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. 7558/29−3−2012).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

-
  Με την υπ’ αριθ. 32796/26−3−2012/Γ6 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 70, 73, 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−
2007) και την υπ’ αριθ. 7/16−12−2011 (Θέμα 1ο) πράξη 
του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., μετατάσσεται η Αλβέρτη Βασιλική του 
Τρύφωνα, του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λαμίας, 
από τον κλάδο Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στον 
κλάδο Π.Ε.30 Κοινωνικών Λειτουργών σε κενή οργανική 
θέση του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Λαμίας Ν. Φθιώτιδας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: 7559/29−3−2012) .

     Με την υπ’ αριθ. 32795/26−3−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73, 
74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) και την υπ’ 
αριθ. 7/16−12−2011 πράξη του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., μετατάσσεται η 
Μπιρπανάγου Ελένη του Γεωργίου του Ειδικού Γυμνα−
σίου Ιλίου, από τον κλάδο του Ειδικού Βοηθητικού Προ−
σωπικού στον κλάδο ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών σε κενή 
οργανική θέση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΠΙΚΠΑ 
Πεντέλης της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: 7559/29−3−2012) .

     Με την υπ’ αριθ. 32783/26−3−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73, 
74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) και την υπ’ 
αριθ. 7/16−12−2011 πράξη του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., μετατάσσεται η 
Τουμπουλίδου Ελένη του Ηλία, της Διεύθυνσης Α/θμι−
ας Εκπ/σης Πέλλας, από τον κλάδο Ειδικού Βοηθητι−
κού Προσωπικού στον κλάδο ΠΕ29 Εργοθεραπευτών σε 
κενή οργανική θέση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελ−
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Έδεσ−
σας του Ν. Πέλλας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: 7559/29−3−2012) .

     Με την υπ’ αριθ. 32796/26−3−2012/Γ6 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 70, 73, 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) 
και την υπ’ αριθ. 7/16−12−2011 πράξη του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., με−
τατάσσεται η Θεολογίδου Παναγιώτα του Ανδρέα, του 
1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βόλου− «Οι Κένταυροι, 
από τον κλάδο Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στον 
κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών σε κενή οργανική 
θέση του 1ου TEE Ειδικής Αγωγής Βόλου της Β/θμιας 
Εκπ/σης Μαγνησίας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: 7559/29−3−2012) .

     Με την υπ’ αριθ. 32800/26−3−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73, 74 
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) και την υπ’ αριθ. 
7/16−12−2011 πράξη του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., μετατάσσεται ο Τόλης 
Παντελής του Κωνσταντίνου, του 3ου Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, από τον κλάδο Ειδικού Βο−
ηθητικού Προσωπικού Ε.Β.Π. στον κλάδο Π.Ε.30 Κοινωνι−
κών Λειτουργών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
σε κενή οργανική θέση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου της Διεύ−
θυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου Κρήτης.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: 7559/29−3−2012) .

             Με την υπ’ αριθ. 32802/26−3−2012/Γ6 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 70, 73, 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) 
και την υπ’ αριθ. 7/16−12−2011 πράξη του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., μετα−
τάσσεται η Μούκα Όλγα του Γεωργίου, του Ειδικού Δη−
μοτικού Σχολείου Γιάννουλης, από τον κλάδο Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού στον κλάδο ΠΕ28 Φυσικοθερα−
πευτών σε κενή οργανική θέση του Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Λάρισας της Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: 7559/29−3−2012).

        Με την υπ’ αριθ. 32788/26−3−2012/Γ6 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
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μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 69, 73, 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) 
και τις υπ’ αριθ. 10/30−9−2010 (Θέμα 1ο) και 6/27−10−2011 
(Θέμα 1ο) Πράξεις του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., μετατάσσεται η Τσίτση 
Αναστασία του Αναστάσιου, του Κέντρου Διαφοροδιά−
γνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευ−
τικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Πέλλας, από τον κλάδο ΠΕ30 
Κοινωνικών Λειτουργών στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων 
σε κενή οργανική θέση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Πέλλας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: 7559/29−3−2012).
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

-
      Με την υπ’ αριθ. 29778/Β2/20−03−2012 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 34 παρ. 1 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/30−
08−1988), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04−09−2009), τις 
διατάξεις των άρθρων 69−75 του Ν. 3528/2007 και κατόπιν 
της σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοι−
κητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συ−
νεδρίαση 127η/15−12−2011) μετατάσσεται η Ιωάννα Ζορμπά 
του Μιχαήλ, υπάλληλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
από την οργανική θέση ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οι−
κονομικού σε θέση ειδικότητας ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, με 
την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατέχει, για υπηρεσιακούς λόγους.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: 7104/22−03−2012).
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

(3)
 Με την υπ’ αριθ. 216/02.01.2012 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας 
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 40 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ112/2009τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.3858/2010 
(ΦΕΚ102/2010 τ.Α΄) και την υπ’αριθμ 124/2011 απόφαση 
του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου, μετατάσσεται ο Γεώργιος Παϊζάκης 
του Δημητρίου, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
− Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
σε κενή οργανική θέση της ΠΕ Κατηγορίας δικαστικών 
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (προοριζόμενος 
να καλύψει κενή θέση στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε Υπη−
ρεσία Επιτρόπου στο Νομό Αττικής).

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ του Υπ. Δικαιοσύνης 2755/ 02.04.2012). 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-
   Με την υπ’ αριθ. 29828/2−4−2012 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 των Δικηγόρων» (Α΄ 235), διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας της 
Δέσποινας ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ του Χρήστου, δικηγόρου Αλε−
ξανδρούπολης, από 12−3−2012, ημερομηνία ορκωμοσίας 
της ως υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, σε 
θέση ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ

-
      Με την υπ’ αριθ. 31826/30−3−2012 απόφαση του Προ−

ϊσταμένου Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και 
Δικαστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του 
ν.2812/2000, γίνεται δεκτή η από 30−3−2012 αίτηση για 
άμεση αποδοχή της παραίτησης από την υπηρεσία, του 
Ιωάννη ΤΑΣΙΟΥ του Γεωργίου, δικαστικού υπαλλήλου 
του κλάδου Γραμματέων της κατηγορίας ΠΕ, της Ει−
σαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2867865910/30−3−2012) .

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Υπηρεσιακής

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Β. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(4)

  Με την υπ’ αριθ. φακ. 212.12/2012, αρ. σχ. 2786/30−03−2012
απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 73, 74, 101 και 106 του Ν.3079/2002 
«Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» 
(ΦΕΚ 311 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2 
(θ) και 14 παρ. 4 του Π.Δ. 187/2004 «Ανακριτικά Συμβούλια 
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 164 Α΄).

Τίθεται σε απόταξη ο Επικελευστής Λ.Σ. ΔΕΛΗΓΙΑΝ−
ΝΗΣ Αργύριος του Σωτηρίου (AM: 4380), από τις τάξεις 
του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής για: α) 
πράξεις που θίγουν την τιμή, αξιοπρέπεια και υπόληψη 
του στρατιωτικού, το κύρος του Σώματος και μαρτυ−
ρούν έλλειψη ακεραιότητας και διαφθορά χαρακτήρα 
β) για βαριά παραπτώματα σχετικά με την Υπηρεσία 
και την πειθαρχία και γ) για παράβαση της νομοθεσίας 
περί ναρκωτικών (διατάξεις των πργ. 1 εδ. (β), εδ. (γ) 
σε συνδυασμό με την παρ. 2 εδ. (γ) άρθρου 74, εδ. (δ) 
του άρθρου 99 του Ν.3079/2002 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 61 του Ν.3028/2002 και τον Ν.3459/2006), όπως 
λεπτομερώς αναφέρονται στο από 22−11−2011 Πρακτικό 
Γνωμοδότησης του Πρωτοβαθμίου Ανακριτικού Συμβου−
λίου για ανώτερους (πλην Πλοιάρχων) και κατώτερους 
Αξιωματικούς Λ.Σ., λόγω του εκπροθέσμου της αναφε−
ρόμενης στο σχετικό (ΣΤ) προσφυγής, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων σχετικού (Β) σύμφωνα με τις οποίες η 
γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου καθίσταται 
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ανέκκλητος ενώπιον της Διοικήσεως, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.3079/2002.

Ο εν λόγω Επικελευστής στερείται του βαθμού τον 
οποίο φέρει και δεν εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας 
του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7266265910/30−3−2012).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

-
    ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Με την υπ’ αριθ. 15829 Φ.200.12/26−03−2012 απόφαση Αρ−
χηγού Πυροσβεστικού Σώματος που εκδόθηκε στην Αθή−
να, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 15 
και 16 του Ν.Δ. 935/1971 «Περί καταστάσεως εν γένει των 
οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της Αστυ−
νομίας Πόλεων και του Π.Σ.», των άρθρων 1, 2 και 3 του 
Β.Δ/τος 651/1971 «Περί διαδικασίας απολύσεων οπλιτών 
Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας 
Πόλεων και Πυρ/κού Σώματος τη αιτήση των», του άρ−
θρου 37 του Ν.Δ. 974/1971, του άρθρου 6 του ν. 1339/1983 
και των υπ’ αριθ. 5041207355/26−03−2012, 7991925910/26−
03−2012, 1271187864/26−03−2012, 7462221104/26−03−2012,
2775525612/26−03−2012, 1017641213/26−03−2012, 2360373111/
26−03−2012, και 5144815388/ 26−03−2012, βεβαιώσεων δια−
γραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι−
κού Δημοσίου σύμφωνα με την § 9 του άρθρου 49 του ν. 
3943/ 2011, απολύονται ύστερα από αίτηση τους οι παρα−
κάτω Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. μη παραγωγικής Σχολής:

1. (7198) Βουτσιώτης Ευάγγελος του Δημητρίου
2. (7414) Τσουρουπάκης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ
3. (8021) Αμανατίδης Αμανάτιος του Θεόφιλου
4. (8415) Ραπτόπουλος Σταύρος του Ιωάννη
5. (8424) Σκαρμούτσος Παναγιώτης του Φωτίου
6. (8639) Τοπτσίδης Κωνσταντίνος του Αναστασίου
7. (12578) Κακούρης Χαράλαμπος του Γεωργίου
8. (12598) Λυκάκος Σταύρος του Δημητρίου
γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ−

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

    Με την υπ’ αριθ. 16645 Φ.200.12/29−03−2012 απόφαση 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος που εκδόθηκε στην 
Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 
15 και 16 του Ν.Δ. 935/1971 «Περί καταστάσεως εν γένει 
των οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της 
Αστυνομίας Πόλεων και του Π.Σ.», των άρθρων 1, 2 και 3 
του Β.Δ/τος 651/1971 «Περί διαδικασίας απολύσεων οπλι−
τών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της Αστυνο−
μίας Πόλεων και Πυρ/κού Σώματος τη αίτηση των», του 
άρθρου 37 του Ν.Δ. 974/1971, του άρθρου 6 του ν.1339/1983 
και των υπ’ αριθ. 1206091666/29−03−2012, 1171059823/29−
03−2012, 1141021231/29−03−2012, 2062470321/29−03−2012, 
1133047305/29−03−2012 και 1098369287/29−03−2012, βε−
βαιώσεων διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την § 9 του 
άρθρου 49 του ν. 3943/2011, απολύονται ύστερα από 
αίτησή τους οι παρακάτω Αρχιπυροσβέστες Γ.Υ. πα−
ραγωγικής και μη παραγωγικής Σχολής:

1. (8121) Κολοκοτρώνης Πολυχρόνης του Δημητρίου
2. (8204) Πατσαβούδης Κωνσταντίνος του Χρήστου
3. (8571) Λυμπερόπουλος Θεόδωρος του Θεμιστοκλή

4. (8620) Ράπτης Χριστόφορος του Δημητρίου Παρα−
γωγικής Σχολής

5. (9418) Σαρκατζής Παναγιώτης του Γεωργίου
6. (11805) Καπετάνιος Δημήτριος του Ηλία
γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ−

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

 Με εντολή Αρχηγού
Ο Υπαρχηγός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
F

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 Με την υπ’ αριθ. 3422/27−3−2012 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 104 του Συντάγματος και τη διάταξη της παρ. 
4 του αρθρ. 2 του Ν. 2233/1994, διαπιστώνεται ότι ο 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ παραιτείται 
αυτοδικαίως από τη μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας 
του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με 
γνωστικό αντικείμενο «Εξωτερική Πολιτική των Βαλκανι−
κών Χωρών», από 21−2−2012, λόγω νέου διορισμού του και 
ανάληψης καθηκόντων του, κατά την ίδια ημερομηνία, 
σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου−
δών του Παντείου Πανεπιστημίου. 

   Με την υπ’ αριθ. 3423/27−3−2012 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι−
νωνικών Επιστημών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ−
θρο 104 του Συντάγματος και τη διάταξη της παρ. 4 
του αρθρ. 2 του Ν. 2233/1994, διαπιστώνεται ότι ο ΘΕ−
ΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΥΒΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ παραιτείται αυτο−
δικαίως από τη μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του 
Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνι−
κών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική 
Θεωρία», από 20−3−2012, λόγω νέου διορισμού του και 
ανάληψης καθηκόντων του, κατά την ίδια ημερομηνία, 
σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών. 

 Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

F

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Με την υπ’ αριθ. 0790/26−02−2012 πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερε−
άς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν.2517/1997, 
το άρθρο 25 του Ν.3549/2007 και το άρθρο 77 του 
Ν.4009/2011, μονιμοποιείται ο Πλαγιανάκος Βασίλειος 
του Παναγιώτη σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι−
κού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή 
στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρι−
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κή του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη» επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα. 

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F

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

  Με την υπ’ αριθ. 2554/22−3−2012 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
9 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4−9−2009 τ.Α΄), της παρ. 2 
του άρθρου 17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/1983) όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του κεφαλαίου 
Α΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/2001) 
και της παραγρ. 2 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/6−9−2011/τ.Α΄), μονιμοποιείται ο Περικλής Μπίρτσας 
του Κωνσταντίνου σε θέση της βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία ΄Αγριας 
Πανίδας» του Β΄ Τομέα Μαθημάτων (Οικολογίας Δια−
χείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος) του 
Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περι−
βάλλοντος του Παραρτήματος Καρδίτσας του Τεχνολο−
γικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, επειδή 
συμπλήρωσε τρία έτη παραμονής στη βαθμίδα κι έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ 
F

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθ. 69451/25.11.2011 πράξη της Προέδρου 
Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του Καρνέζη 
Γεώργιου του Ιωάννη, τακτικού υπαλλήλου ΟΕΚ Κλάδου 
ΠΕ Πολ. Μηχ/κών με βαθμό Β΄, 4ο (καταληκτικό) Μ.Κ., από 
27.11.2011 μέχρι 24.06.2012, ημερομηνία κατά την οποία 
θα συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής 
και συ¬ντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, ενώ έχει ήδη συ−
μπληρώσει το 66ο έτος της ηλικίας του.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1005510213/9.12.2011). 

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ 
F

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
   ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

  Με την υπ’ αριθ. Φ00/27405/02−04−2012 απόφαση της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικ/κου Προσ/κου της Διοί−
κησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από 
την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΤΕΡΠΗΣ 
του ΖΩΗ, υπαλλήλου με βαθμό Γ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙ−
ΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 30 Μαρτίου 2012 επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή 

η υπ’ αριθ. 3337/30−03−2012 δεύτερη αίτησή της «περί 
παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1115862341/02−04−2012).

        Με την υπ’ αριθ. Φ00/14828/02−04−2012 απόφαση της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικ/κου Προσ/κου της Διοί−
κησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από 
την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου με βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 30 Μαρτίου 2012 
επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια 
αποδεκτή η υπ’ αριθ. 3334/30−3−2012 δεύτερη αίτησή της 
«περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ−
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8401066709/2−4−2012). 

       Με την υπ’ αριθ. Φ00/18170/02−04−2012 απόφαση της Προ−
ϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικ/κου Προσ/κου της Διοίκησης 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη−
ρεσία του Ιδρύματος του ΜΑΝΟΥΡΑ ΖΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ ΔΙ−
ΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ από τις 30 Μαρτίου 2012 επει−
δή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδε−
κτή η υπ’ αριθ. 3338/30−03−2012 δεύτερη αίτησή του «περί 
παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 λύεται αυτο−
δίκαια η υπαλληλική του σχέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5311512144/02−04−2012).

        Με την υπ’ αριθ. Φ00/23091/02−04−2012 απόφαση της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικ/κου Προσ/κου της Διοί−
κησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από 
την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπαλλήλου με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ από τις 30 Μαρτίου 2012 
επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια 
αποδεκτή η υπ’ αριθ. 8165/30−03−2012 δεύτερη αίτησή 
της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1215981256/30−03−2012).

        Με την υπ’ αριθ. Φ00/23105/02−04−2012 απόφαση της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικ/κου Προσ/κου της Διοί−
κησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από 
την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ ΑΡΕ−
ΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Β΄ του κλά−
δου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 30 Μαρτίου 
2012 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια 
αποδεκτή η υπ’ αριθ. 8133/30−03−2012 δεύτερη αίτησή της 
«περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφω−
να με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου3169122589/30−3−2012).

        Με την υπ’ αριθ. Φ00/18552/02−04−2012 απόφαση της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοί−
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κησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από 
την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Γ΄ του 
κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ από τις 30 Μαρτίου 2012 
επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια 
αποδεκτή η υπ’ αριθ. 8105/30−03−2012 δεύτερη αίτησή 
της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1126045218/30−3−2012).

        Με την υπ’ αριθ. Φ00/16506/02−04−2012 απόφαση της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικ/κου Προσ/κου της Διοί−
κησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από 
την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΓΕΩΡ−
ΓΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Β΄ του κλά−
δου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 29 Μαρτίου 
2012 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδί−
καια αποδεκτή η αριθ. 10038/29−3−2012 δεύτερη αίτησή 
της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6919986156/29−3−2012). 

     Με την υπ’ αριθ. Φ00/18575/02−04−2012 απόφαση της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικ/κου Προσ/κου της Διοί−
κησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από 
την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΑΡΙ−
ΚΛΕΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Γ΄ του κλά−
δου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 27 Μαρτίου 
2012 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδί−
καια αποδεκτή η υπ’ αριθ. 9542/27−03−2012 δεύτερη αίτη−
σή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7787122694/27−3−2012).

  Η Προϊσταμένης Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 

F

   ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Μ. )

 Με την υπ’ αριθ. 26/2012 πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. 
του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 70,73 και 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπάλληλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ..Δ (ΦΕΚ 26/Α΄), τις δια−
τάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2002 «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα (ΦΕΚ 39/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το Π.Δ. 347/2033 (ΦΕΚ 315/Α), το Π.Δ. 44/2005 
(ΦΕΚ 63/Α) και το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α) και τις δια−
τάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 
(ΦΕΚ 226/Α) και με το με ημερομηνία 2.4.2002 Πρακτικό 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. της 3ης 
Συνεδρίασής του, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος 

του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΚΟΜΗ του Απόστολου, από 
την Κατηγορία Υ.Ε. Κλάδου Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων 
στην Κατηγορία Δ.Ε. Κλάδου Διοικητικού−Γραμματέων, 
με βαθμό Ε’, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής 
θέσης που κατέχει, επειδή συγκεντρώνει τις κατά το 
νόμο προϋποθέσεις και προσόντα.

(Αριθ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
η από 02/04/2012).

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F

    6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Με την αριθ. 470/29.3.2012 κοινή απόφαση του Διοικη−
τή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 
Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7ου του Ν.3755/2009 (ΦΕΚ 52/Α/30.3.2009) 
και τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3599/2007 (ΦΕΚ 
176/Α/1.8.2007) και κατόπιν της υπ’ αριθ. 19/21.10.2011 (Θ. 
3ο) θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ψ.Ν. Αττικής, της αρ. 10/13.9.2011 (Θ.ΕΗΔ) γνωμοδότη−
σης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ψ.Ν. Αττικής και 
της αριθ.09/30.11.2011 (Θ. 3ο) γνωμοδότησης του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λευκάδας μετατάσσεται 
η μόνιμη υπάλληλος του Ψ.Ν. Αττικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
ΚΑΟΥΝΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοη−
θητικού Υγειονομικού Προσωπικού, ειδικότητας Βοηθών 
Θαλάμου, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της ίδιας 
κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Λευκάδας και με το 
βαθμό που κατέχει, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 

 Οι Διοικητές

  6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου,
 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς Ιονίων Νήσων, Ηπείρου
 και Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-
     Με την υπ’ αριθ. 484/2−4−2012 απόφαση του Διοικητή 

της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου−Ιο−
νίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν.3599/07 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.07), τις διατάξεις του εβδόμου 
άρθρου του Ν.3755/09 (ΦΕΚ 52/Α/30.03.2009), τις διατά−
ξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α/27.10.2011) και κατόπιν της αριθ. 2/21−2−2012 (Θ 2ο ΕΗΔ) 
θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Διασυν−
δεόμενων Νοσοκομείων Αγρινίου−Μεσολογγίου, της αρ. 
25/6−3−2012 (Θ 4ο) θετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου 
Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Ν. Αι−
τωλοακαρνανίας, μετατάσσεται η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΝΑΓΙΑ 
του Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλος του Κέντρου Υγείας 
Αμφιλοχίας, αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου 
Αγρινίου, κατηγορίας TE κλάδου Φυσιοθεραπευτών, στο 
Γ.Ν. Αγρινίου με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της 
και με το βαθμό που κατέχει, χωρίς να προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋ πολογισμό. 

 Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

  Με την υπ’ αριθ. 401η/27.12.2011 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ−
ΤΑΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 
του ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΤΑ του Αποστόλου, από τη θέση 
Προϊσταμένου Διοικητικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, 
του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Β΄ και 
2ο Μ,Κ., κατόπιν της από 27−12−2011 δεύτερης αίτησης 
παραίτησης του (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί−
τησης 2−12−2011).

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1253559116/28.12.2011).

        Με την υπ’ αριθ. 403η/30.12.2011 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ−
ΤΑΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 
του ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
του ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΑΣΗ του Αστεριού, από τη θέση Πρεσα−
δόρου−Σιδερωτή, κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Προσωπι−
κού Καθαριότητας, με βαθμό Γ΄ και 2ο Μ.Κ., κατόπιν της 
από 30−12−2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης του (ημε−
ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 9−12−2011).

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1035012284/30.12.2011).

      Με την υπ’ αριθ. 394η/16.12.2011 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ−
ΤΑΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 
του ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Χαριζάνη, από τη θέση 
Θυρωρού, κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Βοηθητικού Προ−
σωπικού, με βαθμό Γ΄ και Βασικό Μ.Κ., κατόπιν της από 
19−12−2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης του (ημερομη−
νία πρώτης αίτησης παραίτησης 2−12−2011).

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1584527787/22.12.2011).

  Ο Διοικητής
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 Με την υπ’ αριθ. 2731/30−12−2011 πράξη Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
Παρθένας Ευθυμιάδου του Ελευθερίου, μόνιμης υπαλλή−
λου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Προ−
σωπικού Καθαριότητας με Γ΄ βαθμό, κατόπιν της από 
19/12/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 1/12/11).

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3799127236/29−12−2011).

  Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

  Με την υπ’ αριθ. 47/30−3−2012 απόφαση Αναπληρωτή 
Διοικητή που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3528/07, άρθρο 148, παρ. 5 διαπιστώνεται η αυτοδί−

καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, του μόνιμου υπαλλήλου 
Καρρά Νικόλαου του Δημητρίου, κατηγορίας ΥΕ του 
κλάδου Προσωπικού Γενικού Καθηκόντων, με βαθμό Γ΄ 
και κατεχόμενο το 1ο Μ.Κ, από 30−3−2012 ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, για λό−
γους συνταξιοδότησης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού του Ελληνικού Δημοσίου 2478291578/30.3.2012).

  Ο Αναπληρωτής Διοικητής
EΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ

    F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 Με την υπ’ αριθ. 3154/27−03−2012 απόφαση του Διοικη−
τή και Προέδρου Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδι−
κής, που εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αριθ. 1/23−02−2012
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενι−
κού Νοσοκομείου Χαλκιδικής ο ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του 
Μαυρουδή, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρων του Κέντρου Υγείας Κασσανδρείας του 
Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, μετατάσσεται σε θέση 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον κατεχόμενο 
Ε’ βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69, 
73 και 74 του Ν.3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» και 
των άρθρων 33 και 35 του Ν.4024/2001.

    Με την υπ’ αριθ. 3024/26−03−2012 πράξη του Διοικητή 
και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Χαλκιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύε−
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλ−
λήλου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, ΚΟΥΡΤΑ−
ΛΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του Αναστασίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου 
ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων, με 
Γ΄ βαθμό και το 2ο Μισθολογικό Κλιμάκιο, από 26 Μαρ−
τίου 2012, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης του, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7435555014/26−3−2012).

      Με την υπ’ αριθ. 3153/27−3−2012 απόφαση του Διοικητή 
και Προέδρου Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, 
που εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αριθ. 1/23−2−2012 γνω−
μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νο−
σοκομείου Χαλκιδικής η ΛΟΚΟΒΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του 
Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, μετατάσσεται σε 
θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ−
ων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον κατεχόμε−
νο Γ΄ βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 
73 και 74 του Ν.3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» και 
των άρθρων 33 και 35 του Ν.4024/2001.

    Με την υπ’ αριθ. 3357/30−03−2012 πράξη του Διοικητή 
και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Χαλκιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν.3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μόνιμου 
υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, ΜΑΥ−
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ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου, που υπηρε−
τούσε σε προσωρινό κλάδο, κατηγορίας TE, κλάδου TE 
Εργοδηγών, χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι., με Γ΄ βαθμό 
και το 1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο, από 30 Μαρτίου 2012, 
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη−
σης του λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9317108239/2−4−2012). 

 Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ 

F

     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

  Με την υπ’ αριθ. 8207/25.11.2011 πράξη της Προέδρου 
του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου 
Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου 1γ και της παραγράφου 8 του άρθρου 
33 του Ν.4024/11, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση 
της ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, του κλάδου ΔΕ1 Διοι−
κητικού με Β΄ βαθμό, από 27.11.2011, επειδή στις 27.10.2011 
έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της 
ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και 
συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7768103545/28η−1−2011).

        Με την υπ’ αριθ. 8206/25.11.2011 πράξη της Προέδρου 
του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθη−
ναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπο−
παραγράφου 1γ και της παραγράφου 8 του άρθρου 33 
του Ν.4024/11, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση του 

ΝΤΟΥΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Μιχαήλ, του κλάδου ΔΕ30 
Τεχνιτών Γενικά με Β΄ βαθμό, από 27.11.2011, επειδή στις 
27.10.2011 έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) 
έτος της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) έτη πραγ−
ματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1219010621/28η−1−2011).

  Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΨΑΡΑΚΗ  

F

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(6)

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Με την υπ’ αριθ. 111/14/3/2012 απόφαση του Γ τμήμα−
τος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2190/ 
1994 άρθρο 17 και 18 και του Ν. 2527/1997 άρθρα 2 και 
3, διατίθεται προς διορισμό η ΒΑΛΑΧΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙ−
ΚΟΛΑΟΥ κλάδου ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ σε κενή 
οργανική θέση ή ελλείψει τέτοιας σε ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ, 
που θα συσταθεί με την απόφαση του διορισμού της, 
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ − ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σε εκτέ−
λεση της υπ’ αριθ. 829/2011 δικαστικής απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία είναι ανέκκλητη 
βάσει του άρθρου 47 Ν.3900/2010.

 Για την Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού
Ο Διοικητής
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