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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)

  Αριθ. απόφ. 108
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι (20) 

κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντι−
προσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 28 παρ.1, 30, 31 και 32 του ν. 3086/2002 «Ορ−

γανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση 
των Λειτουργών και Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄ 324),

β) των άρθρων 16 έως και 31 του π.δ. 238/2003 «Εκτέ−
λεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους» (ΦΕΚ Α΄ 214), όπως το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε 
και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 180),

2. την απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.4/32/οικ. 
9157/9.4.2012 της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1), με την οποία 
αποφασίζει και εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών 
πλήρωσης είκοσι (20) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων 
Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών).

3. την ανάγκη άμεσης πληρώσεως είκοσι (20) κενών θέ−
σεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων του Ν.Σ.Κ.,

4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49379/11−4−2012 εισήγηση του 
Προέδρου του Ν.Σ.Κ., αποφασίζουμε:

Α. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση εί−
κοσι (20) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών 
Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Β. Ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται 
η 17/09 /2012.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα με βάση 
το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από την Επιτροπή 
διαγωνισμού και θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν 
από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμ−

φωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003, όπως αντι−
καταστάθηκε εν τέλει με την παρ. 4 του άρθρου 24 
του ν. 4002/22.8.2011, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί 
λειτουργοί και έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26°) 
έτος και δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35) 
έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτείται 
διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος 
αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή 
γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Πε−
ραιτέρω απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο 
άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3086/2002, και δεν πρέπει 
να υπάρχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 
31 και 32 του ίδιου νόμου. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφοι 5, 6 και 7 του 
ν. 3086/2002.

2. Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να 
συντρέχουν κατά το χρόνο της ενάρξεως του διαγωνι−
σμού, και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν 
της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο ενάρξεως 
του διαγωνισμού (άρθρο 30 παρ. 8 ν. 3081/2002),

Τα κωλύματα δεν πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο 
του διαγωνισμού, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού 
(άρθρο 31 παρ. 2 ίδιου νόμου).

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Πρόεδρο του 

ΝΣΚ, με πλήρη τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυ−
τότητας, η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Γραμματεία) μαζί 
με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δέκα (10) τουλά−
χιστον πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως 
του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
λαμβάνεται η ημέρα κατάθεσης και πρωτοκόλλησης της 
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.
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2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, η 
οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από 
την ημέρα γεννήσεως.

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα αρρένων, 
προκειμένου για άνδρα, ή στα γενικά Μητρώα των 
δημοτών προκειμένου για γυναίκα, από το οποίο να 
προκύπτει το έτος γεννήσεως, ο τρόπος και ο χρόνος 
κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

4. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, 
στο οποίο να φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντος ως 
εν ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πει−
θαρχικές ποινές. Προκειμένου περί Δικαστικών και Ει−
σαγγελικών Λειτουργών, πιστοποιητικό υπηρεσιακών 
μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο 
να προκύπτουν, η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και οι 
τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.

5. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ για τους άν−
δρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή 
τους από αυτές.

Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική 

Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική 
Δικονομία, δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου, ε) Στοιχεία 
Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, στ) Στοιχεία 
Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

ΣΤ. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο 

στάδια, προκριματικό και τελικό. Το προκριματικό στά−
διο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, η οποία λαμβάνει 
χώρα σε διαφορετική ημέρα για κάθε μάθημα στα εξής 
μαθήματα:

α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δι−
κονομία

β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
γ) Πολιτική Δικονομία,
Υποψήφιος, ο οποίος δεν προσέλθει, για οποιοδήποτε 

λόγο κατά την έναρξη της εξετάσεως ενός από τα μα−
θήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να με−
τάσχει σε αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση, 
σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
στα θέματα της ύλης των μαθημάτων:

α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δι−
κονομία

β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
γ) Πολιτική Δικονομία
δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου
ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας 

και
στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Η ικανότητα των διαγωνιζομένων βαθμολογείται με 

κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως και δέκα πέντε 
(15). Γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού 
οι υποψήφιοι, των οποίων το άθροισμα των τελικών βαθ−
μών της γραπτής εξετάσεως, δίνει μέσο όρο βαθμολο−
γίας οκτώ (8), και σε καμία από τις γραπτές δοκιμασίες 
δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο του έξι (6).

Ο βαθμός του μέσου όρου βαθμολογίας του προκρι−
ματικού σταδίου και του μέσου όρου της προφορικής 
εξετάσεως, οι οποίοι αθροίζονται και διαιρούνται δια 
του δύο, παρέχουν τον τελικό βαθμό του υποψηφίου. 

Θεωρείται επιτυχών στο διαγωνισμό ο υποψήφιος που 
έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Η σειρά 
επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό 
βαθμό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.

Για τη σειρά κατατάξεως συντάσσεται πίνακας των 
επιτυχόντων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει για ένα (1) έτος από τη 
δημοσίευση του. Από τον πίνακα και κατά τη σειρά 
επιτυχίας θα καλυφθούν είκοσι (20) κενές οργανικές 
θέσεις του Ν.Σ.Κ., για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχε−
τικές πιστώσεις. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα 
εγκριθούν πιστώσεις και για την πλήρωση άλλων κε−
νών οργανικών θέσεων θα καλυφθούν από τον πίνακα 
αυτόν.

Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού καθορίζεται λεπτο−
μερώς στα άρθρα 16 έως και 31 του Π.Δ/τος 238/2003 
«Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους» (ΦΕΚ Α΄ 214), όπως το άρθρο 18 αντικαταστά−
θηκε με την παρ.4 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες των 
Αθηνών και μία (1) της Θεσσαλονίκης και να τοιχοκολ−
ληθεί στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΝΣΚ. 

 Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(2)

   Με την Φ.471.14/ΑΔ.582538/Σ1040/10−4−2012 απόφαση 
ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Β5/2, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 12 του άρθρου 33, του Ν. 4024/11, το−
ποθετείται ο Μ.Υ. ΚΛ/ΤΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ με Β΄ βαθμό 
ΜΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ: 2640), της 
ΕΜΥ, στην κενή θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης ΕΜΥ/ 
Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κλιμάκιο/Μετεωρολογικό 
Γραφείο Αερολιμένα Αθηνών, λόγω Αυτοδίκαιης Από−
λυσης του προϊσταμένου της εν λόγω Διεύθυνσης κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγρ. 1β του άρ−
θρου 33 του Ν. 4024/11 και ορίζεται Προϊστάμενος μέχρι 
την πλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84, 
85 και 86 του υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007/Α΄) και 
του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010 και λόγω του ότι 
διαθέτει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη 
θέση αυτή, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις 
και τις προϋποθέσεις επιλογής.

Ισχύς παρούσης από κοινοποιήσεως.
(Αριθμ. απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικού ΓΕΑ 102176/2011).

Με την Φ.471.14/ΑΔ.582540/Σ1041/10−4−2012 απόφαση 
ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Β5/2, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33, του Ν. 4024/11, 
τοποθετείται η Μ.Υ. ΚΛ/ΤΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ με Β΄ βαθ−
μό ΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΜ: 2539), της 
ΕΜΥ, στην κενή θέση Προϊσταμένου Τμήματος 5 Ποι−
οτικού Ελέγχου −Μεθόδων Παρατήρησης/Διεύθυνσης
Ε΄/ΕΜΥ, λόγω Αυτοδίκαιης Απόλυσης του προϊσταμένου 
του εν λόγω Τμήματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
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της υποπαραγρ. 1γ του άρθρου 33 του Ν. 4024/11 και 
ορίζεται Προϊστάμενος μέχρι την πλήρωση σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του υπαλληλι−
κού κώδικα (Ν. 3528/2007/Α΄) και του άρθρου πέμπτου 
του Ν. 3839/2010 και λόγω του ότι διαθέτει τα τυπικά 
προσόντα που προβλέπονται για τη θέση αυτή, σύμ−
φωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και τις προϋ−
ποθέσεις επιλογής.

Ισχύς παρούσης από κοινοποιήσεως.
(Αριθμ. απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικού ΓΕΑ 1249/3−1−2012).

Με την Φ.471.14/ΑΔ.582544/Σ 1045/10−4−2012 απόφαση 
ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Β5/2, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33, του Ν. 4024/11, 
τοποθετείται η Μ.Υ. ΚΛ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜΜΑΤΕ−
ΩΝ με Γ΄ βαθμό ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ: 7158), της 116 Π.Μ., στην κενή θέση Προ−
ϊσταμένου Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού 116 Π.Μ., 
λόγω Αυτοδίκαιης Απόλυσης του προϊσταμένου του 
εν λόγω Τμήματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαραγρ.1γ του άρθρου 33 του Ν. 4024/11 και ορίζε−
ται Προϊστάμενος μέχρι την πλήρωση σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 84,85 και 86 του υπαλληλικού 
κώδικα (Ν. 3528/2007/Α΄) και του άρθρου πέμπτου του 
Ν. 3839/2010 και λόγω του ότι διαθέτει τα τυπικά προ−
σόντα που προβλέπονται για τη θέση αυτή, σύμφωνα 
με τις οικείες οργανικές διατάξεις και τις προϋποθέ−
σεις επιλογής.

Ισχύς παρούσης από κοινοποιήσεως.
(Αριθμ. απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικού ΓΕΑ 1201/3−1−2012).

Με την Φ.471.14/ΑΔ.582545/Σ1046/10−4−2012 απόφαση 
ΥΕΘΑ/ ΓΕΑ/Β5/2, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33, του Ν. 4024/11, 
τοποθετείται ο Μ.Υ. ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΦΩΝ & ΕΛ/ΡΩΝ 
με Γ΄ βαθμό ΣΠΟΥΡΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ. 
6541), της 111 Π.Μ., στην κενή θέση Προϊσταμένου Τμή−
ματος Συνεργείου Μηχανουργείου /Μ.Σ.Β./111ΠΜ., λόγω 
Αυτοδίκαιης Απόλυσης του προϊσταμένου του εν λόγω 
Τμήματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρα−
γρ. 1β του άρθρου 33 του Ν. 4024/11 και ορίζεται Προ−
ϊστάμενος μέχρι την πλήρωση σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του υπαλληλικού κώδικα
(Ν. 3528/2007/Α΄) και του άρθρου πέμπτου του
Ν. 3839/2010 και λόγω του ότι διαθέτει τα τυπικά προ−
σόντα που προβλέπονται για τη θέση αυτή, σύμφωνα 
με τις οικείες οργανικές διατάξεις και τις προϋποθέ−
σεις επιλογής.

Ισχύς παρούσης από κοινοποιήσεως.
(Αριθμ. απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικού ΓΕΑ 1201/3−1−2012). 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-
   ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 Με την Φ. 471.32/ΑΔ.582385 /Σ.995/3−4−2012/ΓΕΑ/Β5/2 
Πράξη του Διευθυντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ−
ΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
63, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07 και με την Φ.010/
ΑΔ.830035/Σ.3/10−1−07 (ΦΕΚ 59 Τ.Β΄/24−1−07) απόφαση 
Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιο−

τήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, γίνεται 
δεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος 
του Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ με βαθμό Β΄ και Μισθολογικό 
Κλιμάκιο 1° (ΔΕ/Β), ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ: 5953), καθώς η υπαλληλική του σχέση έχει 
λυθεί από 30−3−2012, ημερομηνία που επανήλθε με δεύ−
τερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 1° (ΔΕ3) Μισθολογικό Κλιμά−
κιο του ν. 3205/03. Στον υπάλληλο απονέμεται η «Ευα−
ρέσκεια» της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 63 του Ν. 3528/07.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3493106876/2.4.2012).

Με την Φ. 471.32/ΑΔ.582471/Σ.1008/5−4−2012/ΓΕΑ/Β5/2 
Πράξη του Διευθυντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ−
ΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ−
θρα 63, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07 και με την Φ.010/
ΑΔ.830035/Σ.3/10−1−07 (ΦΕΚ 59 Τ.Β΄/24−1−07) απόφαση 
Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, γίνεται δε−
κτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος 
του Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΦΩΝ & ΕΛ/ΡΩΝ με βαθ−
μό Β΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1° (ΔΕ/Β), ΓΟΥΔΕΛΗΣ 
ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ: 5198), καθώς η υπαλλη−
λική του σχέση έχει λυθεί από 14−3−2012, ημερομηνία 
που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην πα−
ραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 2° (ΔΕ3) Μισθολογικό Κλιμά−
κιο του ν. 3205/03. Στον υπάλληλο απονέμεται η «Ευα−
ρέσκεια» της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 63 του Ν. 3528/07.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6860511319/3.4.2012).

Με την Φ. 471.32/ΑΔ.582472 /Σ. 1009/5−4−2012/ΓΕΑ/Β5/2 
Πράξη του Διευθυντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 
148 και 156 του Ν. 3528/07, και με την Φ.010/ΑΔ.830035/
Σ.3/10−1−07 (ΦΕΚ 59 Τ.Β΄/24−1−07) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, 
που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε κα−
τώτερα υπηρεσιακά όργανα, γίνεται δεκτή η παραίτη−
ση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βαθμό Γ΄ και Μισθολογικό Κλι−
μάκιο 2° (ΔΕ/Γ), ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ (ΑΜ: 
7526), καθώς η υπαλληλική του σχέση έχει λυθεί από 
29−3−2012, ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτη−
ση εμμένοντας στην παραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 6° (ΔΕ2) Μισθολογικό Κλιμά−
κιο του ν. 3205/03.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2925161011/4.4.2012).

Με την Φ. 471.32/ΑΔ.582470/Σ.1007/5−4−2012/ΓΕΑ/Β5/2 
Πράξη του Διευθυντή Β΄ ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ−
ΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ−
θρα 63, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, και με την Φ.010/
ΑΔ.830035/Σ.3/10−1−07 (ΦΕΚ 59 Τ.Β΄/24−1−07) απόφαση 
Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, γίνεται δε−
κτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος 
του Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ με βαθμό Β΄ και Μισθολογικό 
Κλιμάκιο 1° (ΔΕ/Β), ΚΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙ−
ΟΥ (ΑΜ: 3316), καθώς η υπαλληλική του σχέση έχει λυ−
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θεί από 2−4−2012, ημερομηνία που επανήλθε με δεύτε−
ρη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 1° (ΔΕ3) Μισθολογικό Κλιμά−
κιο του ν. 3205/03.

Στον υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη−
ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
Ν. 3528/07.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7350669249/4.4.2012). 

 Ο Διευθυντής Β΄Κλάδου

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(3)
   Με την αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 39318/11−4−2012 κοινή υπουργική 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1199/1981 
και του άρθρου 3 του Ν. 1288/1982 καθώς και τις αριθμ 
3ης/19.10.2010 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και 8η/18.07.2011 απόφα−
ση του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, μετα−
τάσσεται ο ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικό Ασφα−
λείας του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, σε προσωρινή συ−
νιστώμενη θέση του ιδίου κλάδου και κατηγορίας στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών με τον ίδιο 
βαθμό και Μ.Κ. που κατέχει, ύστερα από αίτησή του 
και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον 
Κρατικό προϋπολογισμό.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2963/11−4−2012) 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΥΓΕΙΑΣ

 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

-
   Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π./26588/11−4−2012 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του 
άρθρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συ−
μπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 
23, του Ν. 2519/1997 και της ΔΥ(3−4)/Γ.Π.οικ. 139649 (ΦΕΚ 
1765/10−11−2010 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης διορίζεται, σε 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9, του άρθρου 34, του 
Ν. 4057/2012, ο ιατρός Άγγελος Γεράνιος του Αποστόλου 
σε θέση Επιμελητή Α΄ Χειρουργικής του Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ, με 
ταυτόχρονη παραίτηση του από τη θέση Επιμελητή Α΄ 
Χειρουργικής του Γ.Ν. Λειβαδιάς..

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2953/11−4−2012) 

   Με την αριθμ. πρωτ. Υ10α/ΓΠ32104/11−4−2012 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα 

συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του 
Ν. 2519/1997 και της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4) ΓΠ.οικ.139649/9−
11−2010 υπουργικής απόφασης, διορίζεται σε εφαρ−
μογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 34 του
Ν. 4057/2012 η ιατρός ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΖΑ−
ΧΑΡΙΑ σε θέση ειδικευμένου ιατρού Αναισθησιολογίας 
στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β του Γ.Ν. Αγρινίου θέση, 
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, με ταυτόχρονη 
παραίτησή της από τη θέση Επιμ. Β Αναισθησιολογίας 
του Γ.Ν. Φλώρινας.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2955/11−4−2012) 

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ10α/ΓΠ61412/11−4−2012 από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστε−
ρα συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 
23 του Ν. 2519/1997 και της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4) ΓΠ.οικ. 
139649/9−11−2010 υπουργικής απόφασης, διορίζεται σε 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 34 
του Ν. 4057/2012 η ιατρός ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΗ σε θέση Επιμ. Α Οδοντιατρικής του ΚΥ Λυγου−
ρίου του ΓΝ Ναυπλίου θέση, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 
επί θητεία, με ταυτόχρονη παραίτησή του από τη θέση 
Επιμ. Α Οδοντιατρικής του ΚΥ Μαρκόπουλου του ΓΝΑ 
«Γ. Γεννηματάς».

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2955/11−4−2012) 

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ10α/ΓΠ 35077/11−4−2012 από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα 
συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του 
Ν. 2519/1997 και της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4) ΓΠ.οικ.139649/9−
11−2010 υπουργικής απόφασης, διορίζεται σε εφαρ−
μογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 34 του
Ν. 4057/2012 ο ιατρός ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
του ΣΤΑΥΡΟΥ ειδικευμένος ιατρός Γενικής Ιατρικής στον 
εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β του ΚΥ Σιμόπουλου του Γ.Ν. 
Αμαλιάδας, θέση, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, 
με ταυτόχρονη παραίτηση του από τη θέση Επιμ. Β Γε−
νικής Ιατρικής Βιοπαθολογίας του ΠΙ Ν. Φιγαλείας του 
ΚΥ Ζαχάρως του ΓΝ Πύργου.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2955/11−4−2012) 

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ10α/ΓΠ31612/11−4−2012 από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστε−
ρα συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 
23 του Ν. 2519/1997 και της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4) ΓΠ.οικ. 
139649/9−11−2010 υπουργικής απόφασης, διορίζεται σε 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 34 
του Ν. 4057/2012 ο ιατρός ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ ειδικευμένος ιατρός Γαστρεντερολογίας στον 
εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β του ΠΓΝ Πατρών, θέση, του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, με ταυτόχρονη πα−
ραίτηση του από τη θέση Επιμ. Β Γαστρεντερολογίας 
του ΓΝ Πρέβεζας.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 2955/11−4−2012) 
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   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ10α/ΓΠ27599/11−4−2012 από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα 
συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του 
Ν. 2519/1997 και της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4) ΓΠ.οικ. 139649/9−
11−2010 υπουργικής απόφασης, διορίζεται σε εφαρ−
μογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 34 του
Ν. 4057/2012 η ιατρός ΚΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΙΣΤΟ−
ΦΙΛΟΥ ειδικευμένη ιατρός Δερματολογίας στον εισα−
γωγικό βαθμό Επιμ. Β του Γ.Ν. Τρικάλων, θέση, του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, με ταυτόχρονη πα−
ραίτηση του από τη θέση Επιμ. Β Δερματολογίας του 
ΓΝ Σερρών.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2955/11−4−2012) .

   Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π./99544/3−4−2012 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 
5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώ−
θηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του
Ν. 2519/1997 και της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4)Γ.Π.οικ. 139649/9−
11−2010 υπουργικής απόφασης, διορίζεται ο ιατρός ΜΥ−
ΛΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε θέση ειδι−
κευμένου ιατρού ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με βαθμό ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
στο Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, θέση επί θητεία του κλάδου ια−
τρών Ε.Σ.Υ. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2952/11−4−2012) .

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ10α/ΓΠ23105/11−4−2012 από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα 
συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του 
Ν. 2519/1997 και της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4) ΓΠ.οικ.139649/9−
11−2010 υπουργικής απόφασης, διορίζεται σε εφαρ−
μογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 34 του
Ν. 4057/2012 ο ιατρός ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ειδικευμένος ιατρός Χειρουργικής στον ει−
σαγωγικό βαθμό Επιμ. Β του Γ.Ν. Ζακύνθου, θέση, του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, με ταυτόχρονη πα−
ραίτησή του από τη θέση Επιμ. Β Χειρουργικής του ΓΝ 
Αγρινίου.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2955/11−4−2012) .

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ10α/ΓΠ31610/11−4−2012 από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστε−
ρα συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 
23 του Ν. 2519/1997 και της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4) ΓΠ.οικ. 
139649/9−11−2010 υπουργικής απόφασης, διορίζεται σε 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 34 του
Ν. 4057/2012 ο ιατρός ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙ−
ΟΥ σε θέση ειδικευμένου ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολο−
γίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β του ΓΝΙ «Χατζη−
κώστα», θέση, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, με 
ταυτόχρονη παραίτησή της από τη θέση Επιμ. Β Ιατρι−
κής Βιοπαθολογίας του ΓΝ−ΚΥ Φιλιατών.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2955/11−4−2012) .

   Με την αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π.134319/11/10.4.12 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 58 του Ν. 3918/11 και κατόπιν αιτήσεως της, 
μετατίθεται η ιατρός ΠΛΥΤΑ ΕΛΕΝΗ του Μάρκου, Επι−
μελητής Α΄ Μαιευτικής− Γυναικολογίας από το Γ.Ν.−Κ.Υ. 
ΜΟΛΑΩΝ στο Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, λόγω εντοπιότητας σε 
κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας διατηρώ−
ντας το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2944/11−4−2012) .

   Με την αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. 26185/10.4.12 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ−
θρου 75 του Ν. 2071/92 όπως συμπληρώθηκε με τις δι−
ατάξεις 31 του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 μετατίθεται 
ο ιατρός ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου Δι−
ευθυντής Οδοντιατρικής από το Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ, στο Γ.Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ, στο οποίο υπηρετεί με απόσπαση σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 144146/22.12.10 απόφαση, σε 
κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας διατηρώ−
ντας το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2941/11−4−2012) .

   Με την αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. 17074/10.4.12 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 58 του Ν. 3918/11 και κατόπιν αιτήσεώς 
της, μετατίθεται η ιατρός ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
Δ/ντρια ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ από το Γ.Ν.−Κ.Υ.ΚΥΘΗΡΩΝ στο 
Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», σε κενή οργανι−
κή θέση αντίστοιχης ειδικότητας διατηρώντας το βαθ−
μό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2941/11−4−2012) .

   Με την αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. 16365/10.4.12 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ−
θρου 58 του Ν. 3918/11 και κατόπιν αιτήσεώς της, μετα−
τίθεται η ιατρός, ΚΑΡΑΤΖΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του Νικολάου Επι−
μελητής Β΄ ακτινοδιαγνωστικής από το Κ.Θ.−Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 
στο Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, σε κενή οργανική θέση αντίστοι−
χης ειδικότητας διατηρώντας το βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 2941/11−4−2012) 

O YΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(4)
   Με την αριθμ. 63752/2011/10−4−2012 απόφαση του Υπουρ−

γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: α) των 
άρθρων 4−10, 14−20, 22, 35 και 40 του ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α΄) 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», β) των άρθρων 63 και 
78 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α΄) «Βελτίωση και επιτάχυνση 
των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστή−
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ρια και άλλες διατάξεις» όπως το άρθρο 63 τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 49 του ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164 Α΄) «Εθνική Σχολή 
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 
49 παρ. 4 και 5 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ/τος 36/2000 (ΦΕΚ 29/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Δικαιοσύνης», ε) του Π.Δ/τος 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄) «Καθορισμός 
των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου 
τομέα» και στ) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδο−
τικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», η) 
την αριθ. 97690/5−9−2008 απόφαση−προκήρυξη (ΦΕΚ 470/16−
9−2008, τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) του Υπουργού Δικαι−
οσύνης, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εκατόν 
σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων προσωπικού του κλάδου 
ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας,
θ) Την αριθ. 1708/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετεί−
ου Αθηνών, η οποία ακυρώνει το αριθ. 64/1−6−2009 πρα−
κτικό της Επιτροπής επιλογής και συνέντευξης κατά το 
μέρος που αφορά τον αιτούντα και αναπέμπει την υπό−
θεση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων για αναμόρφωση του πίνακα 
επιλεγέντων, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης,
ι) Το αριθ. 67/11−3−2011 πρακτικό της Επιτροπής επιλογής και 
συνέντευξης, με το οποίο τροποποιήθηκε ο πίνακας κατά−
ταξης των υποψηφίων της αριθ. 97690/5−9−2008 απόφασης−
προκήρυξης και κατετάγη ο Αγησίλαος Ρήγας του Ευστρα−
τίου στην 1(α) θέση για τις 4 θέσεις που προκηρύχθηκαν 
στο νομό Δωδεκανήσου και κ) Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ/1/106/
οι.2718/30−1−2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατανομή 
προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 402/Β΄/22−2−2012), διορί−
ζεται ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΡΗΓΑΣ του Ευστρατίου, ως δόκιμος 
υπάλληλος με βαθμό ΣΤ΄ και Μ.Κ. 1° της κατηγορίας ΔΕ σε 
κενή οργανική θέση του κλάδου Φύλαξης, στο Κατάστημα 
Κράτησης Κω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.Υ.Δ.ΔΑΔ. 7977/25−10−2011).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ. ΔΙΠΠ/539/29−2−2012).
(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4145158281/4−4−2012) 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(5)

   Με την αριθμ. πρωτ. 1490/2−4−2012 απόφαση της Προ−
ϊσταμένης της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/τ.Α΄/5−8−1994) σε συνδυασμό 
με το Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του
Ν. 3812/2009 όπως ισχύουν, παρατείνεται η πρόσληψη του 
κατωτέρω προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του 
έργου «Ανάδειξη Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Β΄ Λιμένα 
Χερσονήσου» (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007−2013 
του Ε.Σ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνα−
τότητα περαιτέρω παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου:

1) Βασιλάκης Νικόλαος του Θωμά στην ειδικότητα ΠΕ 
Αρχαιολόγων.

2) Γενιτσαρίδη Άννα του Κυριάκου στην ειδικότητα Π.Ε. 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (με εξειδίκευση στην αποκα−
τάσταση και ανάδειξη μνημείων).

3) Βασιλάκης Άγγελος του Δημητρίου, στην ειδικότητα 
ΔΕ Εργατοτεχνιτών.

4) Ρουμπάκης Δημήτριος του Γεωργίου, στην ειδικό−
τητα ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών.

5) Μπουμπάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, στην ειδικότητα 
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών.

Η μισθοδοσία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις 
του έργου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4238/20−9−2010 
απόφαση της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη 
της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη Παλαιοχριστιανικής Βα−
σιλικής Β΄ Λιμένα Χερσονήσου» στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007−2013 του ΕΣΠΑ [(ΟΠΣ−ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 296497, 
ΚΩΔ. ΣΑ Ε0148, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2010ΣΕ01480072 του 
Π.Δ.Ε.].

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1) 4162994526/3−
4−2012, 2) 9647481145/3−4−2012, 3) 5244114380/3−4−2012, 
4) 9640139710/3−4−2012 και 5) 1089485601/3−4−2012 αντί−
στοιχα).

  Η Προϊσταμένη της Εφορείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ 

-
     Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1469/5.4.2011 απόφαση της 

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 5ης Εφορείας Βυ−
ζαντινών Αρχαιοτήτων που εκδόθηκε σύμφωνα με της 
διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/
Α/05.08.1991) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992 και το 
άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν. 3812/28.12.2009, όπως 
ισχύουν και μετά τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 1364/24.3.2011 
(ΑΔΑ: 4Α15Γ−Μ) πίνακα μορίων των υποψηφίων, παρα−
τείνεται η πρόσληψη από 1/5/2012 έως και 31/12/2012, του 
κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης 
του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας Πελοπον−
νήσου − Ιονίων Νήσων 2007 − 2013» έργου: «Οργάνωση, 
βελτίωση της επισκεψιμότητας του Αρχαιολογικού Χώ−
ρου Γερακίου και συντήρηση μνημείων» με δυνατότητα 
παράτασης μέχρι το πέρας του έργου. [Απόφαση χρη−
ματοδότησης: Ε0148, Αριθμ. Πρωτ. 7926/ΔΕ−811/21.02.2012 
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (ΑΔΑ: ΒΟΖΧΦ−ΩΕΤ)].

1) Τσακμάκη Αναστασία του Ευάγγελου, Αρχαιολόγος 
ΠΕ.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6210845321/27.8.2011).

2) Μαρδά − Στυψιανού Αντωνία του Γεωργίου, Αρχι−
τέκτων Μηχανικός ΠΕ.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1101979365/27.8.2011).

3) Κρητικός Ευάγγελος του Νικολάου, Πολιτικός Μη−
χανικός ΠΕ.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8812711096/27.8.2011).

4) Τραϊφόρος Μιχαήλ του Γεωργίου, Ειδικευμένος 
Εργάτης ΥΕ.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1045882337/27.8.2011).

5) Τσολομίτη Αικατερίνη του Χρήστου, Ειδικευμένη 
Εργάτρια ΥΕ.
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(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5414115474/27.8.2011).

6) Ματάλας Δημοσθένης του Κωνσταντίνου, Ειδικευ−
μένος Εργάτης ΥΕ.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1023612547/27.8.2011).

7) Μπουγάδης Γεώργιος του Νικολάου, Ειδικευμένος 
Εργάτης ΥΕ.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5307211876/27.8.2011).

8) Νικολακάκης Δημήτριος του Ηλία, Ειδικευμένος 
Εργάτης ΥΕ.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1145172593/27.8.2011).

9) Ρουμελιώτης Δημήτριος του Παναγιώτη, Ειδικευ−
μένος Εργάτης ΥΕ.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6542267115/27.8.2011).

10) Μήτρης Γεώργιος του Αθανασίου, Ειδικευμένος 
Εργάτης ΥΕ.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2948140446/27.8.2011).

11) Κουρτέσης Ευστράτιος του Πέτρου, Ειδικευμένος 
Εργάτης ΥΕ.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3263816612/27.8.2011). 

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ 

F

AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(6)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Με την αριθμ. 67292/16−08−2011 πράξη Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, που αφορά αυτοδίκαιη λύση υπαλλη−
λικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
151, 152 και 160 του (Ν. 3584/07 − ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007), 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010), διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ηρακλή Μπαλτατζή του Προ−
δρόμου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ16−Εργατών Γενικά 
με βαθμό Γ΄, την 16.08.2011, λόγω παρέλευσης διμήνου 
από την ημέρα υποβολής της αίτησης παραίτησης του 
ανωτέρω υπαλλήλου (16−06−2011).

(Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2299101727/16−08−2011)

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης Διεύθυνση Διοίκησης: 54933/25−08−2011). 

   Με την αριθμ. 64863/1−08−2011 πράξη Δημάρχου Θεσ−
σαλονίκης που αφορά αυτοδίκαιη λύση υπαλληλι−
κής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
151, 152 και 160 του (Ν. 3584/07 − ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007), 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010), διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, Στέφανου Ζήρνα του Γεωρ−
γίου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ35−Δενδροανθοκηπου−
ρών με βαθμό Α΄, την 31.07.2011, λόγω παρέλευσης διμή−
νου από την ημέρα υποβολής της αίτησης παραίτησης 
του ανωτέρω υπαλλήλου (31−05−2011).

(Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1252748642/19−08−2011)

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης Διεύθυνση Διοίκησης: 52043/25−08−2011). 

   Με την αριθμ. 64862/1−08−2011 πράξη Δημάρχου Θεσ−
σαλονίκης, που αφορά αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής 
σχέσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 
152 και 160 του (Ν. 3584/07 − ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007), 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010), διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατηγορίας TE κλάδου ΤΕ13−Τεχν. Γεωπονί−
ας με βαθμό Α΄, την 30.07.2011, λόγω παρέλευσης διμή−
νου από την ημέρα υποβολής της αίτησης παραίτησης 
του ανωτέρω υπαλλήλου (30−05−2011).

(Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6594815476/30−08−2011)

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης Διεύθυνση Διοίκησης: 52039/25−08−2011). 

   Με την αριθμ. 82669/30−09−2011 πράξη Δημάρχου Θεσ−
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 
152 και 160 του (Ν. 3584/07 − ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007), τις 
διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/07−06−2010), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
49 παρ.9 του Ν. 3943/2011− (ΦΕΚ 66 Α΄/31−03−2011), δια−
πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του υπαλλήλου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεοφάνη Γα−
βριηλίδη του Δημητρίου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ29− 
Οδηγών με βαθμό Α΄, την 30.09.2011, ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9222642522/30−09−2011).

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης: 73955/09.11.2011). 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

F
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Με την αριθμ 36283/23−03−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Πατρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 183 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 
35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/
Φ.48/49/οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΔΙΟΙΚ..
ΜΕΤ. & ΗΔ. και την αριθμ. 37/16−03−2012 γνωμοδότη−
ση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. 
Αχαΐας, μετατάσσεται ο τακτικός υπάλληλος με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου Μπόρτζαρη Αθανάσιο του 
Ιωάννη, από την θέση κατηγορίας−κλάδου ΔΕ Ηλεκτρο−
λόγων, στην ανώτερη κατηγορία−κλάδο TE Μηχανικών 
(Ηλεκτρολογίας) με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
(κατάργηση ΔΕ Ηλεκτρολόγων − σύσταση TE Μηχανικών 
(Ηλεκτρολογίας), επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του 
νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέ−
ων: 37/02−03−2012) 

(Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου: 28371/5351/2012) 



3432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

   Με την αριθμ. 32662/19−3−2012 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 παρ.5 
του Ν. 4024/2011, της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 
25958/15−12−2011 εγκυκλίου του ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤ. & ΗΔ. και 
την αριθμ. 56 θέμα 8/9−3−2012 γνωμοδότηση του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ηλείας, με−
τατάσσεται η υπάλληλος Φλόκα Παναγούλα του Δημη−
τρίου, κατηγορίας−κλάδου TE Διοικητικού− Οικονομικού, 
στην ανώτερη κατηγορία−κλάδο ΠΕ Διοικητικού− Οικο−
νομικού, με βαθμό Ε’, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέ−
σης (κατάργηση TE Διοικητικού− Οικονομικού −σύσταση 
ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού), επειδή συντρέχουν όλες 
οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πα−
τρέων: 34/2−3−2012)

(Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου: 26366/4906/2012) 

   Με την αριθμ, 120/22−03−2012 απόφαση του Δημάρχου 
Αγρινίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 74 & 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 

4024/2011, της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/ΟΙΚ. 25958/15−12−
2011 εγκυκλίου του ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. MET. & ΗΔ. και τις αριθμ. 10 
θέμα της 23ης Συνεδρίασης/20−12−2011 και την 3/2012 γνω−
μοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ 
Ανατ. Αττικής και Ν. Αιτωλ/νίας αντίστοιχα και μετά την 
αριθμ. 200/02−12−2011 απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπού−
λου Μεσογαίας, μετατάσσεται ο υπάλληλος Καρανταλής 
Ηλίας του Δημητρίου, κατηγορίας− κλάδου ΥΕ16 Εργατών 
Καθαριότητας, με βαθμό ΣΤ’, από το Δήμο Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας όπου υπηρετούσε στο Δήμο Αγρινίου, με ταυ−
τόχρονη μεταφορά της θέσης του επειδή συντρέχουν όλες 
οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αγρινίου: 
25154/22−03−2012)

(Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου: 26934/5041/2012) 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης
και Ν.Π. Πάτρας
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