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YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

(1)
   Με την με αριθμό 70369/7992/2−2−2010 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 60 του Ν.1943/91 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/11.4.91, του Ν.3528/07 
(Φ.Ε.Κ. 26/Α/9.2.07) και του Π.Δ 293/99 (Φ.Ε.Κ. 263/26.11.99), 
ανανεώνεται η θητεία της Βασιλικής Παπαδοπούλου του 
Λεωνίδα, σε θέση Ελεγκτή Ιατρού ειδικότητας Παθολό−
γου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
για μία (1) τριετία, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 
12−1−2010, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η θητεία 
της, έως και 11−1−2013.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ και ΔΙΚ: 187/3−2−2010).

  Ο Γενικός Γραμματέας
Χ. ΤΣΙΟΚΑΣ

F

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)

   Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
στις 2−2−2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
47 παρ.1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων, 
αποφασίζουμε:

Χαρίζεται
1 .Το υπόλοιπο της ποινής του Καρακωνσταντή Μιχαήλ 

του Στέργιου, που του έχει επιβληθεί με την απόφαση 
αριθμός 47655/14−9−2007 του Τριμελούς Πλημμελειο−
δικείου Αθηνών σε ποινή καθείρξεως είκοσι (20) ετών, 
χρηματική ποινή 154.937 ευρώ και στέρηση πολιτικών 
δικαιωμάτων για δέκα (10) έτη που εκδόθηκε κατά προ−
σαρμογή της υπ’ αριθ. 33/1995 απόφασης του Κακουρ−
γιοδικείου Παλέρμο Ιταλίας με την οποία είχε καταδι−
καστεί σε κάθειρξη είκοσι (20) ετών, χρηματική ποινή 
300.000.000 λιρετών Ιταλίας και σε ισόβια στέρηση 
των πολιτικών του δικαιωμάτων, για πώληση, διανο−
μή, αγορά, εκχώρηση, μεταφορά, εισαγωγή και κατοχή 
ναρκωτικών ουσιών.

Αίρονται
1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις 

καταδίκες του ΓΑΛΕΡΑΚΗ Θεοδοσίου του Σπυρίδωνα 
με τις αποφάσεις αριθμ.: α)901/6−9−1993 του Τριμελούς 
Εφετείου Κρήτης, σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και 
ενός (1) μηνός για κατοχή, πώληση ινδικής κάνναβης, 
κατοχή πυρομαχικών β) 140/9−2−1979 του Πενταμελούς 
Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών για 
αγορά, πώληση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών γ) 87/7−
2−1977 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε ποινή 
φυλάκισης πέντε (5) ετών και τεσσάρων (4) μηνών για 
ληστεία, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη 
οπλοφορία, οπλοχρησία, ψευδή καταμήνυση, ψευδορ−
κία και δ) 858/23−4−1973 του Μονομελούς Πλημμελειο−
δικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) ημερών 
μετατραπείσα για παράβαση υγειονομικού κανονισμού, 
προκειμένου να διοριστεί στην Δήμο Ρεθύμνης.

2. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την κα−
ταδίκη του ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ Ευθυμίου του Γεωργίου με την 
απόφαση αριθμ. 17599/6−12−1983 του Μονομελούς Πλημ−
μελειοδικείου Πειραιά, σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών 
μετατραπείσα για παραβίαση της προς διατροφή υποχρέ−
ωσης κατ’ εξακολούθηση, προκειμένου να του χορηγηθεί 
άδεια εργασίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

3. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΓΚΟΥΡΑ Γεωργίου του Θωμά με την από−
φαση αριθμ. 328/25−1−2001 του Μονομελούς Πλημμελει−
οδικείου Λαμίας, σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών 
μετατραπείσα για παραβίαση της υποχρέωσης προς 
διατροφή, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εργα−
σίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
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4. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις 
καταδίκες του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημητρίου του Ιωάννη με τις 
αποφάσεις αριθμ.: α)203/17−4−1989 του Τριμελούς Εφε−
τείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18) 
μηνών, Χ.Π. 100.000 δρχ., μετατραπείσα για πώληση κο−
καΐνης από τοξικομανή β)7777/24−6−1992 του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 
δύο (2) μηνών μετατραπείσα για παράβαση Ν. 1729/87 
γ) 281/4−5−1992 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης 
σε ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών μετατραπείσα για 
διάθεση ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή και δ) 
2721/6−10−1988 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης 
σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα, Σ.Π.Δ. 
για έξη (6) μήνες για παράβαση Ν.5422/1932, προκειμέ−
νου να προσληφθεί στο Δήμο Κορδελιού ως μόνιμος 
υπάλληλος.

5. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΖΑΦΕΙΡΗ Ταξιάρχη του Θεοφάνη με την 
απόφαση αριθμ. 193/25−6−2003 του Πενταμελούς Εφετεί−
ου Λάρισας, σε ποινή φυλάκισης είκοσι δύο (22) μηνών 
και Χ.Π. 400 ευρώ για αγορά και κατοχή ναρκωτικών 
ως τοξικομανής, προκειμένου να του εκδοθεί ναυτικό 
φυλλάδιο και να εργασθεί ως ναυτικός.

6. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Κωνσταντίνου του Ιωάννη 
με την απόφαση αριθμ. 3841/11−4−2003 του Τριμελούς 
Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών με 
τριετή αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύ−
βριση, προκειμένου να λάβει μέρος στην προκήρυξη για 
την πλήρωση θέσης καθηγητή στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

7. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΚΕΒΡΕΚΙΔΗ Σάββα του Λεωνίδα με την 
απόφαση αριθμ. 22SKT 2JS 99/94/29−10−1994 του Πρω−
τοδικείου KREFELD, σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών 
για από κοινού παράνομη εισαγωγή κατά συρροή με 
αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών σε μικροποσότητες, 
κατά συρροή με οδήγηση χωρίς άδεια, προκειμένου να 
προσληφθεί στο Δήμο Κορδελιού ως μόνιμος υπάλ−
ληλος.

8. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΚΥΠΡΙΩΤΗ Παναγιώτη του Σπυρίδωνος 
με την απόφαση αριθμ.25−26/10−1−2006 του Τριμελούς 
Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών 
με τριετή αναστολή για πλαστογραφία μετά χρήσεως 
και απάτη σε βάρος του Δημοσίου, προκειμένου να 
δύναται να επαναλειτουργήσει το φαρμακείο του στη 
Γαστούνη Ηλείας.

9. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις 
καταδίκες του ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗ Ιωάννη του Ρούσσου με 
τις αποφάσεις αριθμ.: α) 2378/13−10−1995 του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) 
μηνών μετατραπείσα για κλοπή και β) 687/26−1−1993 του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλά−
κισης τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για προσβολή 
γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 Π.Κ.), προκειμένου 
να προσληφθεί ως χειριστής μηχανημάτων στο Δήμο 
Ακρωτηρίου Χανίων, στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.

10. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις 
καταδίκες του ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ Χαράλαμπου του Νικολάου 
με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 1461/28−9−1993 του Τριμελούς 
Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών 
μετατραπείσα για κλοπή από κοινού και β) 1462/28−9−1993 
του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης 

οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού. Οι 
ανωτέρω συγχωνεύτηκαν στην υπ’ αρ. 1462Α/28−9−1993 
συγχωνευτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πα−
τρών, σε ποινή φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών μετατρα−
πείσα, προκειμένου να μην υφίσταται κώλυμα για την 
ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 
με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης− Αποχέτευσης 
Αργοστολίου.

11. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΜΕΜΑΚΗ Χαράλαμπου του Εμμανουήλ 
με την απόφαση αριθμ.44/24−2−2000 του Πενταμελούς 
Εφετείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και 
δέκα (10) μηνών με πενταετή αναστολή και Σ.Π.Δ. για 
τρία (3) έτη για ζωοκλοπή από κοινού, παράνομη κατοχή 
φυσιγγίων, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για 
τον διορισμό του ή την πρόσληψη του σε Ο.Τ.Α.

12. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Χαράλαμπου του Χρή−
στου με την απόφαση αριθμ.97/30−6−1994 του Αναθεω−
ρητικού Δικαστηρίου σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) 
μηνών με τριετή αναστολή για λιποταξία στο εσωτερικό, 
προκειμένου να ανακτήσει τα πολιτικά του δικαιώματα 
καινά αποκτήσει δίπλωμα θερμικού μηχανήματος.

13. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από 
τις καταδίκες της ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Μπριγκίττας το 
γένος Μ. ΛΕΒΗ με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 120158/22−
10−2003 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 
σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών μετατραπείσα για 
παράβαση αγορανομικού κώδικα β) 17999/24−2−2003 
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή 
φυλάκισης δύο (2) μηνών μετατραπείσα για παράβαση 
αγορανομικού κώδικα γ) 91066/20−9−1994 του Μονομε−
λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης 
τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για παράβαση Ν. 
614/77 και δ) 42793/10−3−1987 του Μονομελούς Πλημ−
μελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης τριών (3) 
μηνών μετατραπείσα, Χ.Π. 10.000 δρχ. για παράβαση 
Ν.Δ. 9/35, προκειμένου να μην αποτελούν κώλυμα για 
την συμμετοχή τόσο της ίδιας όσο και των Εταιρειών 
«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΗΣ Ανώνυ−
μη−Εμπορική−Τεχνική − Εκπαιδευτική και Ναυτιλιακή 
Εταιρεία» που αυτή εκπροσωπεί σε διαγωνισμούς του 
Δημοσίου και για την ίδρυση από την ίδια Εταιρείας 
υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τις κάθε εί−
δους έννομες συνέπειες αυτών.

14. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μαρίνου του Γεωργίου με την 
απόφαση αριθμ. 31/27−2−2003 του Πενταμελούς Εφετείου 
Κρήτης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και τεσσά−
ρων (4) μηνών με τριετή αναστολή για κατοχή, αγορά 
αποθήκευση και χρήση ναρκωτικών με ελαφρυντικά, 
προκειμένου να διορισθεί στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης 
στον τομέα καθαριότητας.

15. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΠΑΣΣΑΔΗ Αλέξανδρου του Νικολάου με 
την απόφαση αριθμ. 1/28−4−1999 του Τριμελούς Εφετείου 
Ανηλίκων Πειραιά σε ποινικό σωφρονισμό με ελάχιστο 
όριο τα επτά (7) έτη και μέγιστο όριο τα δεκαπέντε (15) 
έτη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλο−
φορία, οπλοχρησία, προκειμένου να αποκατασταθεί 
επαγγελματικά στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

16. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις 
καταδίκες του ΠΕΤΣΙΤΗ Δημητρίου του Γεωργίου με τις 
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αποφάσεις αριθμ.: α) 86/11−1−1996 του Τριμελούς Πλημ−
μελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης 
πέντε (5) μηνών μετατραπείσα για απάτη κατ’ εξακο−
λούθηση β) 1415/15−5−1995 του Τριμελούς Πλημμελειο−
δικείου Ηρακλείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης πέντε 
(5) μηνών μετατραπείσα για απόπειρα κλοπής. Οι ανω−
τέρω ομού με την 10158/95 απόφαση του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης συγχωνεύθησαν 
στην υπ’ αριθμ. 2840/14−8−1998 απόφαση του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης σε συνολική ποινή 
φυλάκισης επτά (7) μηνών και δέκα (10) ημερών, προ−
κειμένου να αποκτήσει ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτου.

17. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΣΤΑΜΕΛΟΥ Κωνσταντίνου του Βασιλείου 
με την απόφαση αρ.371/15−3−2001 του Τριμελούς Εφε−
τείου Λάρισας σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18) μη−
νών με τριετή αναστολή για απόπειρα ληστείας από 
κοινού, προκειμένου να του εκδοθεί άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας καθώς και άδεια εγκατάστασης 
συστημάτων ασφαλείας.

18. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του TARUSHA (ΤΑΡΟΥΣΙΑ) ARJIR (ΑΡΓΥΡΗ) του 
JORCAO (ΓΕΩΡΓΑΚΗ) με την απόφαση αριθμ. 506/17−
11−2000 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Γαστούνης 
σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών, μετατραπείσα Χ.Π. 
50.000 δρχ. για παράβαση άρθρου 3 παρ. 6, 9 και περ. β 
του Ν.2168/93, προκειμένου να αποκτήσει την Ελληνική 
Ιθαγένεια κα να δύναται να συμμετάσχει σε διαγωνι−
σμούς εργολαβίας δημοσίων έργων.

19. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου του Θωμά με την 
απόφαση αριθμ.5/9−1−1990 του Διαρκούς Στρατοδικείου 
Λάρισας σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών και δεκαπέ−
ντε (15) ημερών με τριετή αναστολή και μετατραπείσα 
για παράνομη οπλοφορία, προκειμένου να δύναται να 
διορισθεί ως υπάλληλος σε εταιρεία φύλαξης στο αε−
ροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς και τις κάθε 
είδους έννομες συνέπειες αυτής.

20. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Βασιλείου του Γεωργίου 
με την απόφαση αριθμ.2222/8−6−1988 του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης σαράντα 
(40) ημερών μετατραπείσα για υπεξαίρεση, προκειμένου 
να καταθέσει αίτηση προς διορισμό ή μονιμοποίηση 
συμβασιούχου στο δημόσιο τομέα ή Ο.Τ.Α. (Δήμο Τε−
μένους).

21. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη της ΧΑΤΖΑΚΟΥ Μαρίας του Κωνσταντίνου 
με την απόφαση αριθμ. 8544/6−2−2006 του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης πέντε 
(5) μηνών με τριετή αναστολή για παράβαση άρθρου 30 
Αγορανομικού κώδικα, προκειμένου να μην υφίσταται 
κώλυμα για την συμμετοχή της Εταιρείας «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» 
της οποίας τυγχάνει μέλος του Δ.Σ. σε διαγωνισμούς 
για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων.

22. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις 
καταδίκες του ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Χρήστου του Ευθυμίου 
με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ.: α) 8751/14−2−1986 του Τρι−
μελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης 
δύο (2) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού και 
β) 62933/30−9−1994 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών σε ποινή φυλάκισης ενός (1) μηνός μετατρα−

πείσα για κλοπή, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια 
εργασίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

          Με Προεδρικό Διάταγμα της 2ας Φεβρουαρίου 2010, 
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, A΄ 35), γίνε−
ται δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της Ειρηνο−
δίκη A΄ τάξης Έδεσσας Ευανθίας Παπαδάκη−Δουκέτη 
του Εμμανουήλ.

       Με Προεδρικό Διάταγμα της 2ας Φεβρουαρίου 2010, 
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, A΄ 35), γίνεται 
δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της Σουλτάνας 
Ράπτη του Αποστόλου, Ειρηνοδίκη A΄ τάξης Αθηνών.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

-
        Με την υπ’ αριθμ. 8495/2−2−2010 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 
Κωδικός των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η αίτηση 
παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, του Πανα−
γιώτη ΜΑΚΡΗ του Κωνσταντίνου, δικηγόρου Πατρών.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΒΗ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

(3)
  1. Με την υπ’ αριθ. 4711 Φ.200.9/26−01−2010 απόφαση 

του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α. Των άρθρων 2, 12, 13, 14 και 45 του Ν.Δ/τος 343/1969, 
«περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματι−
κών των Σωμάτων Ασφαλείας» (A΄ 238),

β. Του άρθρου 19 του Ν.Δ/τος 649/1970, «περί ιεραρχί−
ας, προαγωγών και αποστρατείας Ανθ/στων Χωρ/κής, 
Ανθ/νόμων και Πυρονόμων» (A΄ 176),

γ. Του υπ’ αριθμ. 726/1980 Π.Δ/τος, «περί εκδόσεως 
Υπουργικών αποφάσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμιζόμενων δι’ ατομικού 
χαρακτήρος Π.Δ/των» (A΄182) και

2. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ. Φ. 109.1/19−5−2009 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Αναπλη−
ρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
− Εσωτερικών και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβε−
στικού Σώματος». (Β΄999/27−5−2009).

3. Το Π.Δ. 184/06−10−2009, ΦΕΚ τ.A΄213/07−10−2009 «Σύ−
σταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορι−
σμός των αρμοδιοτήτων του».
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4. Την αίτηση αποστρατείας του Πυρονόμου, απο−
στρατεύεται, κατόπιν αίτησης του από τις τάξεις του 
Πυρ/κού Σώματος ο παρακάτω Πυρονόμος:

− (6348) Αρβανίτης Ευάγγελος του Ηλία
γιατί έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ−

νταξιοδότηση του χρόνο υπηρεσίας, γράφεται αυτός 
στο στέλεχος (Μητρώο) της εφεδρείας του Σώματος, 
μέχρι της συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας (55° έτος) 
και απονέμεται σ’ αυτόν ο αποστρατευτικός βαθμός 
του Ανθυποπυραγού.

5. Ο παραπάνω διαγράφεται από τη δύναμη του Πυρο−
σβεστικού Σώματος μετά 15/νθήμερο από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

   Με εντολή Υπουργού
Ο Υπαρχηγός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(4)

      Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στο υπ’αριθμ. 61/Γ΄/1−2−2010 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύ−
θηκε περίληψη της ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/26/31−12−2009 
Πράξης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που 
αφορά στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της με την Υπηρεσία, της Μαρίας Ακαμάτη του Νικολά−
ου, μόνιμης υπαλλήλου με A΄βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρ−
χαιολόγων του ΥΠΠΟΤ, Προϊσταμένης της ΙΖ΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, παρακαλούμε 
να επιφέρετε την εξής διόρθωση:

α) από το εσφαλμένο:
«Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/87005/26−12−2009 

Πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού»,....
β) στο ορθό: «Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/

ΠΜΥ/26/31−12−2009 Πράξη του Υπουργού Πολιτισμού 
και Τουρισμού»,....

   Με εντολή Υπουργού 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την αριθμ. 241207/09 απόφαση του Δημάρχου Αθη−
ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76, 77, 101 και 217 του Ν. 3584/07, καθώς και 
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΛΟΥΚΙΣΑΣ 
ΗΛΙΑΣ του Νικολάου από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών 
Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 
29 Οδηγών Αυτοκινήτων (λόγω απόκτησης εμπειρίας) 
με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Λογιστ.−Προϋπολ. Δήμου Αθηναίων 
253179/09−12−09).

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 46228/29073/28−1−2010) .

   Με την αριθμ. 241352/09 απόφαση του Δημάρχου Αθη−
ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΖΑΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 
του Ηλία από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε 
κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυ−
νομίας (κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Φυ−
σικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων 253179/09−12−09)
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 46226/29071/28−1−2010) 

   Με την αριθμ. 241325/09 απόφαση του Δημάρχου Αθη−
ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76, 77, 101 και 217 του Ν.3584/07, καθώς και με 
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου, από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών 
Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 
29 Οδηγών Αυτοκινήτων (λόγω απόκτησης εμπειρίας) 
με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων 253179/09−12−09)
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 46300/29109/28−1−2010) .

   Με την αριθμ. 241312/09 απόφαση του Δημάρχου Αθη−
ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 76, 77, 101 και 217 του Ν. 3584/07, καθώς και με 
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργα−
τών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων (λόγω απόκτησης εμπειρί−
ας) με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων 253179/09−12−09)
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 46314/29121/28−1−2010) .

   Με την αριθμ. 241354/09 απόφαση του Δημάρχου Αθη−
ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 76, 77, 101 και 217 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη, από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργα−
τών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων (λόγω απόκτησης εμπειρί−
ας) με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων 253179/09−12−09)
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 46317/29124/28−1−2010) .

   Με την αριθμ. 241368/09 απόφαση του Δημάρχου Αθη−
ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΝΤΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑ−
ΣΙΟΣ του Νικολάου από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Κα−
θαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 38 
Προσωπικού Η/Υ (κάτοχος πτυχίου ειδικότητας υπαλ−
λήλων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διατρ. Μηχανών 
Ιδιωτικής Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ισότιμου με 
πτυχίο TEE A΄ κύκλου Σπουδών αντίστοιχης ειδικότη−
τας), με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων 253179/09−12−09).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 46286/29097/28−1−2010) .
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     Με την αριθμ. 241211/09 απόφαση του Δημάρχου Αθη−
ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76, 77, 101 και 217 του Ν.3584/07, καθώς και με 
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη, από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργα−
τών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων (λόγω απόκτησης εμπειρί−
ας) με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων 253179/09−12−09).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 46287/29098/28−1−2010) .

     Με την αριθμ. 6808/2009 απόφαση του Δημάρχου Γλυ−
φάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 101 και 181 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνω−
μοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και 
της Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου 
Αθηνών, μετατάσσεται η υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου ΖΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Μιχαήλ, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού, από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών 
στο Δήμο Γλυφάδας, με μεταφορά της θέσης της.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Γλυφάδας 999/11−01−2010) 
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 1448/946/28−1−2010)

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Τμηματάρχης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  

-
    Με την αριθ. 5/4−1−2010 απόφαση του Δημάρχου 

Ασπροπύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 194, 196 και 197 του Ν. 3584/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Ασπροπύργου, ΒΡΕΤΤΟΥ−
ΒΕΡΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Σταύρου, Εκπαιδευτικής Βαθμίδας 
Δ.Ε., Ειδικότητας Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων, με Βαθμό 
Γ΄, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας για συνταξιοδό−
τηση.

(Αριθμ. απόφ. Ν. Δυτ. Αττικής/Περ. Αττικής Τ.Τ. 16/25−
1−2010).

      Με την αριθ. 110/29−12−2009 απόφαση του Δημάρχου 
Ερυθρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 101, 151, 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυ−
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση, από την ημέρα υποβο−
λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (29−12−2009), του 
μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ερυθρών ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Αθανασίου, Κλάδου Δ.Ε. 30 Τεχνιτών, 
με Βαθμό Β΄ και MΚ 9°, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. απόφ. Ν. Δυτ. Αττικής/Περ. Αττικής Τ.Τ. 361/25−
1−2010).

    Με την αριθ. 962/31−12−2009 απόφαση του Δημάρχου 
Μεγαρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 101, 151, 156, 159 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, του μονίμου υπαλλή−
λου του Δήμου Μεγαρέων ΛΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του Ηρακλή, 
Κλάδου Υ.Ε. 16 Εργατών, με Βαθμό Β΄, λόγω συμπλήρω−
σης ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση.

(Αριθμ. απόφ. Ν. Δυτ. Αττικής/Περ. Αττικής Τ.Τ. 255/28−
1−2010)

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Τμηματάρχης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ  

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Με την αριθμ. 5329/27−11−2009 απόφαση του Δημάρχου 
Πέτα, Ν. Άρτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 22, 23, 24 και 42 του Ν. 3584/2007, β) του 
Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2527/1997 
γ) του Ν. 3051/2002 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το Ν. 3146/2003 δ) Την αριθμ. 2222/2005 από−
φαση του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δια της οποίας 
ακυρώνει τον από 5−6−2001 οριστικό πίνακα διοριστέων 
της επιτροπής του Δήμου Πέτα, για την πλήρωση μιας 
θέσης Οδηγού Αυτοκινήτου της κατηγορίας ΔΕ του 
Κλάδου ΔΕ29, και εντέλει στην επιτροπή του Δήμου 
Πέτα την σύνταξη νέου πίνακα επανακατάταξης των 
υποψηφίων, κατατασσόμενο πρώτο τον Πεσλή Κωνστα−
ντίνο του Αθανασίου ε) την αριθμ. 1059/2007 απόφαση 
του Γ΄ τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε σε συμμόρφω−
ση της υπ’ αριθμ. 2222/2005 απόφασης του διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών για σύνταξη νέου πίνακα επανακατά−
ταξης υποψηφίου πρόσληψης ενός Οδηγού Αυτοκινή−
του και στ) τον από 6−12−2007 πίνακα επανακατάταξης 
υποψηφίων της Επιτροπής Δήμου Πέτα για την πλήρωση 
μιας θέσεως Οδηγού Αυτοκινήτου της κατηγορίας ΔΕ 
του κλάδου ΔΕ29 κατά τον οποίο πρώτος κατετάγη ο 
Πεσλής Κωνσταντίνος του Αθανασίου, διορίζεται ως 
δόκιμος υπάλληλος σε κενή θέση τακτικού (μόνιμου) 
προσωπικού του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Πέτα, καθόσον συντρέχουν οι νόμιμες προ−
ϋποθέσεις, ο κάτωθι:

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κλάδος Δ.Ε.29 Οδηγός Αυτοκινήτου (Απορριμματοφό−

ρου), με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 
18° ο Πεσλής Κωνσταντίνος του Αθανασίου

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Πέτα 177/18−1−2010)
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ηπείρου 3990/568/22−1−2010).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΠΙΠΗΣ

F

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την αριθμ. 1507/22023/17.11.2009 απόφαση του Δη−
μάρχου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθη−
κε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 
79 του Ν. 3584/2007 και την αριθμ. 9/3.11.2009 σύμφωνη 
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλή−
λων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσα−
λονίκης), μετατάσσεται ο υπάλληλος του ιδίου Δήμου, 
Λάμπουρας Ιωάννης του Στεφάνου, από τον κλάδο ΔΕ 
Σχεδιαστών, με βαθμό Γ΄, στην ανώτερη κατηγορία TE 
και σε ομοιόβαθμη κενή οργανυχή θέση του κλάδου TE 
Μηχανικών Οχημάτων.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Θέρμης 25109/21.12.2009)
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας/Διεύθυνση 

Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 36732/09/ 28.1.2010).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

-
    Με την αριθμ. 9872/103829/202/1.12.2009 απόφαση του 

Δημάρχου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 183 και παρ. 5 του 
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άρθρου 223 του Ν. 3584/07 και την αριθμ. 17/12.11.2009 
σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης, μετατάσσεται 
ο υπάλληλος Ηλιάδης Χαράλαμπος του Ιωάννη, ειδι−
κότητας TE Μουσικών, σε συνιστώμενη, με την πράξη 
μετάταξης, προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου ειδικότητας ανώτερης κατηγορίας 
ΠΕ, ειδικότητας Μουσικών (Αρχιμουσικός), με δέσμευ−
ση κενής θέσης μονίμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ 
Καθηγητών.

(Αριθμ. βεβ Δήμου Θεσσαλονίκης 106615/14.12.2009).
(Αριθμ. βεβ. του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογι−

στικής του Δήμου Θεσσαλονίκης 850/9.12.2009)
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 36070/09/ 

27.1.2010)

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(6)

         ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 Με την υπ’ αριθμ. 506/04.02.2010 Πρυτανική Πράξη που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απολύεται 
αυτοδίκαια από 06.02.2010, λόγω συμπλήρωσης τριάντα 
πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσί−
ας, η διοικητική υπάλληλος της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Φρασκούλα Λυκούρη του Ηλία από 
την οργανική θέση Κατηγορίας Κατηγορίας ΤΕ Κλάδου 
Προσωπικού Καθαριότητας.

   Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ

F

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ      

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην υπ’ αριθμ. Α2818/8.12.2009 πράξη του Πρύτανη 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 1078τ. Γ΄ της 31/12/2009 στην σελίδα 
10868, στήλη 1η και στίχο 21ο εκ των κάτω επιφέρεται 
η πιο κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο: «…διορίζεται ο Λέκτορας Κων−
σταντίνος Δίκαιος του Γεωργίου …».

Στο σωστό: «… διορίζεται ο Λέκτορας Κωνσταντίνος 
Δικαίος του Γεωργίου …».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F

     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Διορθώσεις Σφαλμάτων

1. Διόρθωση σφαλμάτων στ  ο Φ.Ε.Κ. 29/22.01.2010 τεύ−
χος Γ΄, στο οποίο δημοσιεύθηκαν

• Στην υπ’ αριθμ.: 357/11.01.2010 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 
σχετικά με την αποδοχή της παραίτησης και τη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΛΑ−

ΜΠΡΙΝΗΣ ΠΡΕΠΟΥΔΗ του Πασχάλη, Κλάδου ΔΕ Διοικ. 
Λογιστικού, με βαθμό A΄ από 31.12.2010.

• Στην υπ’ αριθμ.: 353/11.01.2010 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 
σχετικά με την αποδοχή της παραίτησης και τη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου ΘΕΟ−
ΔΟΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, Κλάδου ΔΕ Διοικ. 
Λογιστικού, με βαθμό A΄ από 31.12.2010, διορθώνεται:

Από το εσφαλμένο: «31.12.2010».
Στο ορθό: «31.12.2009».
2. Στο Φ.Ε.Κ. 38/26.01.2010 τεύχος Γ΄, στο οποίο δη−

μοσιεύθηκε
• Στην υπ’ αριθμ.: 359/11.01.2010 απόφαση του Διοικη−

τή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 
σχετικά με την αποδοχή της παραίτησης και τη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΕΥ−
ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Αγγέλου, Κλάδου ΔΕ 
Τεχνικού, με βαθμό Α΄ από 31.12.2010, διορθώνεται:

Από το εσφαλμένο: «31.12.2010».
Στο ορθό : «31.12.2009».

   Ο Διοικητής
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΝΑΡΑΣ

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Με την υπ’ αριθμ. 14/11−1−2010 Πράξη Διοικητή του Γε−
νικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 
148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το Ν. 
3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
Σακελλάρη−Βαρελά Αγγελικής του Αντωνίου, μόνιμης 
υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, με Βαθμό A΄ και το 5° Μ.Κ., 
λόγω συνταξιοδότησης από 31−12−09, ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

   Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην 1101/31.12.2009, απόφαση του Διοικητή του Γενι−
κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 18/20−1−2010 και αφορούσε στη 
παραίτηση του μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου 
Καρρά Ανδρέα του Ιακώβου, κλάδου Τεχνικού ειδικότη−
τας Θερμαστών κατηγορίας ΔΕ διορθώνεται:

Από το εσφαλμένο: «με Βαθμό Β΄»,
στο σωστό: «Βαθμό A΄».

  (Από το Γενικό Νοσ. Θεσ/νίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»)

F

     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Με την αριθμ. 69/31−1−2010 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, λύεται αυτοδίκαια η 
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υπαλληλική σχέση της Γριβέλλα Φανής του Φωτίου, 
μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσο−
κόμων με βαθμό A΄ και αποδοχές 6ου Μισθολογικού 
Κλιμακίου από 31−1−2010 (Ημερομηνίας υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης), κατ’ εφαρμογή της παρ. 

5 του άρθρου 148 του Νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9−2−2007 

τεύχος A΄) για λόγους συνταξιοδότησης.

   Ο Διοικητής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
(7)

     ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

   Πίνακας

διοριστέων κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού (οικονομικής κατεύθυνσης) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
3067/15.12.2009 απόφαση του Δ΄ τμήματος του ΑΣΕΠ.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ 955855 1960

Πίνακας

διοριστέων κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3067/15.12.2009 απόφαση του Δ΄ τμήματος 
του ΑΣΕΠ.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ−
ΔΑΜΑΣΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ.470284 1978

Πίνακας

διοριστέων κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού (με πτυχίο Φιλολογίας) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
3067/15.12.2009 απόφαση του Δ΄ τμήματος του ΑΣΕΠ.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΕ 655623 1973

  Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΙΔΑΚΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*03001001602100008*
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