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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Με τη Φ.471.5/490/771189/Σ.3372/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με 
βαθμό Β΄ και Μ.Κ. Β΄ (ΔΕ/Β), Μυρωνίδου Καλλιόπης του 
Αθανασίου, A.M.15994, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 11−9−2013, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 4ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1055282301/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/491/771190/Σ.3373/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με 
βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 1ο (ΔΕ/Β), Καραγεώργου Αργυρώς του 
Πασχάλη, Α.Μ. 11032, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και 
λύεται η υπαλληλική σχέση από την 17−9−2013, ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 4ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της υπηρεσίας.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6516177112/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/492/771191/Σ.3374/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ/Χειριστών 
Η/Υ, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ.10 (ΔΕ/Β), Σιορφανέ Λεμονιάς 
του Βλασίου, Α.Μ.7585, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 16−9−2013, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 4ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της υπηρεσίας.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7145738065/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/493/771192/Σ.3375/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, με 
βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 2ο (ΠΕ/Β), Γρίβα Κωνσταντίνας του Ευ−
αγγέλου, A.M.15979, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και 
λύεται η υπαλληλική σχέση από την 20−9−2013, ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 5ο (ΠΕ4) Μισθολογικό Κλι−
μάκιο του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1011144774/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/494/771193/Σ.3376/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ−
ων, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 2ο (ΔΕ/Γ), Κωνσταντοπούλου 
Αθηνάς του Σταύρου, A.M.20003, γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 20−
9−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με 
την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 7ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6323531461/30−9−2013).
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Με τη Φ.471.5/495/771194/Σ.3377/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ−
ων, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 4ο (ΔΕ/Γ), Μουχτούρη Ειρήνης 
του Γεωργίου, Α.Μ.7952, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 11−9−2013, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 5ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8339380986/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/496/771195/Σ.3378/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών/
Τραπεζοκόμου, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 1ο (ΔΕ/Γ), Καραγε−
ώργου Κωνσταντινιάς του Χρήστου, A.M. 15889, γίνεται 
αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση 
από την 4−9−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης, με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην πα−
ραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 6ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2516104375/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/497/771196/Σ.3379/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου TE Μηχανικών/Ηλεκτρο−
λογίας, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. Β (ΤΕ/Β), Στρατικοπούλου 
Ελένης του Παναγιώτη, A.M.15824, γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 13−
9−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με 
την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 6ο (ΤΕ4) Μισθολογικό Κλι−
μάκιο του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1175126551/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/498/771197/Σ.3380/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων/Γενικών 
Καθηκόντων, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. Β (ΔΕ/Β), Ανδρέογλου 
Ανδρέα του Αναστασίου, A.M.20543, γίνεται αυτοδικαί−
ως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 
4−9−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, 
με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή
του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 3ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμά−
κιο του ν. 3205/03.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της υπηρεσίας.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1011534810/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/499/771198/Σ.3381/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Οδηγών/Οδηγού Αυτοκινή−
των, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 1ο (ΔΕ/Β), Σκράπα Γεωργίου 
του Νικολάου, Α.Μ.20075, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 9−9−2013, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 3ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμά−
κιο του ν. 3205/03.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της υπηρεσίας.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9958137755/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/500/771199/Σ.3382/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με 
βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 3ο (ΔΕ/Γ), Μυλωνάκη Ιωάννη του Εμ−
μανουήλ, A.M.14997, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και 
λύεται η υπαλληλική σχέση από την 6−9−2013, ημερομη−
νία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία επα−
νήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

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

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9712270215/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/501/771200/Σ.3383/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΓΙΕ Μηχανικών/Μηχανολό−
γου Μηχανικού, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 2ο (ΓΙΕ/Β), Βλάσση 
Πίνδαρου του Γεωργίου, Α.Μ.22636, γίνεται αυτοδικαί−
ως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 
10−9−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, 
με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή
του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 4ο (ΠΕ5) Μισθολογικό Κλι−
μάκιο του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1016832275/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/502/771201/Σ.3384/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ−
ων, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 1ο (ΔΕ/Β), Μπάλα Θάλειας του 
Αργυρίου, Α.Μ.8359, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και 
λύεται η υπαλληλική σχέση από την 23−9−2013, ημερο−
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 4ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της υπηρεσίας.
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(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2279334612/30−9−2013).

Με τη Φ.471.5/503/771202/Σ.3385/26−9−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ−
ων, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 4ο (ΔΕ/Γ), Κατσιώνη Σταυρού−
λας του Ηλία, Α.Μ.7851, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 23−9−2013, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 5ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9986485912/30−9−2013).

    Με τη Φ.471.5/518/769016/Σ.3426/01−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
(Καθαρίστρια), με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. 5ο (ΥΕ/Δ), Χασιώτη 
Πηνελόπης του Χρήστου, A.M.15570, γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 29−
7−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με 
την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 6ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3211594845/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/523/769108/Σ.3483/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας/
Πλύντη Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών, με βαθμό Γ΄ 
και Μ.Κ. 2ο (ΥΕ/Γ), Ρώσσιου Στυλιανής του Στυλιανού, 
Α.Μ.8489, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η 
υπαλληλική σχέση από την 25−7−2013, ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία επανήλθε 
εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 4ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7955897939/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/524/769319/Σ.3484/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριό−
τητας/Εργ. Λευκαντηρίων−Βαφείων−Πλυντηρίων−Σιδη−
ρωτηρίων−Κλιβάνων, με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. 3ο (ΥΕ/Δ), 
Αναστασίου Αργυρώς του Αλεξάνδρου, Α.Μ.21960, γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλι−
κή σχέση από την 12−8−2013, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης, με την οποία επανήλθε εμμένοντας 
στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 8ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2017932631/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/525/769602/Σ.3485/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
(Καθαρίστρια), με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. 5ο (ΥΕ/Δ), Γκαντίδου 
Στυλιανής του Σταύρου, A.M.15600, γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 12−8−
2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με 
την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 6ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8510941695/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/526/770035/Σ.3486/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
(Καθαρίστρια), με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. 5ο (ΥΕ/Δ), Ντέμου 
Αμαλίας του Λάμπρου, A.M.15794, γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 28−
8−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με 
την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 6ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5513210251/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/527/769884/Σ.3487/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Επιμελητών/Κλητήρων, 
με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 2ο (ΥΕ/Γ), Μαρκούση Κων/νας του 
Ιωάννη, A.M.8443, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύ−
εται η υπαλληλική σχέση από την 28−8−2013, ημερομη−
νία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία επα−
νήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 4ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της υπηρεσίας.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4127247735/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/528/770833/Σ.3488/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Επιμελητών/Κλητήρων, 
με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. 5ο (ΥΕ/Δ), Παπακαλοδούκα Βα−
σίλως του Παναγιώτη, A.M.15552, γίνεται αυτοδικαί−
ως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την
19−9−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, 
με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της.

Η υπάλληλος κατείχε το 6ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1042912782/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/529/769388/Σ.3489/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
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σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Επιμελητών/Κλητήρων, 
με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 1ο (ΥΕ/Γ), Σταθόπουλου Σταύρου 
του Ανδρέα, Α.Μ.14721, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 9−8−2013, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 5ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1263121951/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/530/769643/Σ.3490/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
(Καθαριστής), με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. 5ο (ΥΕ/Δ), Χλίμπου 
Ευστρατίου του Παναγιώτη, A.M.15602, γίνεται αυτοδι−
καίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 
14−8−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, 
με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 6ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2639137773/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/531/769941/Σ.3491/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλή−
λου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Εργατών/Εργάτη Γενι−
κών Εργασιών, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 2ο (ΥΕ/Γ), Κυδωνά−
κη Μιχαήλ του Αντωνίου, A.M.12044, γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 19−8−
2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με 
την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 4ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της υπηρεσίας.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3864197648/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/532/770601/Σ.3492/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Επιμελητών/Βοηθού Αποθη−
κάριου, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 1ο (ΥΕ/Γ), Μόσιαλου Δημη−
τρίου του Γρηγορίου, Α.Μ.14694, γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 4−9−
2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με 
την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 5ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4362208167/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/533/770640/Σ.3493/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 

του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Επιμελητών/Κλητήρων, με 
βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. Γ (ΥΕ/Γ), Παπαγεωργίου Κων/νου του 
Ελευθερίου, A.M.14940, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 16−9−2013, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με την οποία 
επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 6ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο 
του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6510691597/7−10−2013).

Με τη Φ.471.5/534/770708/Σ.3494/3−10−2013 πράξη Δντή 
Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΥΕ Επιμελητών/Επιτηρητή Αγω−
γού Καυσίμων, με βαθμό Ε΄ και Μ.Κ. 1ο (ΥΕ/Ε), Συνάπα−
λου Ιωάννη του Κων/vou, Α.Μ.22792, γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 9−9−
2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, με 
την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.

Ο υπάλληλος κατείχε το 16ο (ΥΕ) Μισθολογικό Κλι−
μάκιο του ν. 3205/03.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1172812480/7−10−2013).

  Ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΘΑΡΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(2)
    Με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/191116/102361/7058/

7−10−2013 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν−
σης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του 
Ν. 1958/1991, των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ. 99/1992, του 
άρθρου 18 του Ν.2190/1994, των άρθρων 1, 6 και 7 του 
Ν.3812/2009, του άρθρου 40 του Ν.4049/2012, του άρ−
θρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012. και της ΠΥΣ 33/06, την 
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1 1/89/16857/15−07−2013 Υ.Α., την αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/134650/20542/17101/5365/
30−07−2013 απόφαση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, για την υλοποίηση έργων Ε.Σ.Π.Α. (ορθή 
επανάληψη 01.08.2013). παρατείνεται η πρόσληψη του 
κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης 
του ενταγμένου, στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επι−
χειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007−2013, έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση του Καποδιστριακού αλληλοδιδακτικού 
σχολείου Μεθώνης», από 19/10/2013 έως 19/10/2014. με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλή−
ρωση του εν λόγω έργου και ανάλογα με την πορεία 
και τις απαιτούμενες πιστώσεις.

Για την θέση μιας (1) Αρχαιολόγου ΠE:
1. ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η δαπάνη της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού 

θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του συγχρημα−
τοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
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με κωδικό αριθμό 2011ΣΕ01480159 «Αποκατάσταση του 
Καποδιστριακού αλληλοδιδακτικού σχολείου Μεθώνης» 
της ΣΑΕ0Ι48. Ένταξη Πράξης υπ’ αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/
ΕΠΑΝ27/3 120/1 8−10−201 1, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
από τις υπ’ αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ27/2727/09−07−2013 
και ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΛΝ27/3528/10−09−2013 αποφάσεις.

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 1511378722/17.10.2013).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΡΟΥΣΗ

-
Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/164220/24505/20291/
10489/8.10.2013 πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1181/Γ΄/16.10.2013. 
στη σελίδα 8701, στην α΄ στήλη, στον 2ο στίχο εκ των 
άνω γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο «3ο Μ.Κ.»,
στο ορθό «4ο Μ.Κ.».

  (Από το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού)   

F  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

(3)
Με την αριθ. Δ16α/603/9/425/ΑΦ/18.10.2013 πράξη του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 63, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09.02.2007), 
β) τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του ΠΔ 
85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «΄Ιδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/25.6.2013), γ) τις από 2.9.2013 
και 30.9.2013 αιτήσεις παραίτησης του αναφερόμενου 
υπαλλήλου, και δ) την αριθ. ΔΟ/0/83/2/Φ.3070/23.7.2013 
απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων,των Διευθύν−
σεων και των Τμημάτων της ΓΓΔΕ/ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 1839/
Β΄/29.07.2013), διαπιστώνεται ότι από 30.9.2013 (ημερομη−
νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) λύε−
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία 
της ΓΓΔΕ/ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. του υπαλλήλου με Β΄ βαθμό του 
κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων− Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Παπαδόπουλου Χαράλαμπου του Νικολάου (Α.Μ: 6439). 

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια 
της υπηρεσίας.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 6779119961/14.10.2013).

    Με την αριθ. Δ16α/617/7/425/ΑΦ/18.10.2013 πράξη του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/Α΄/09.02.2007),

β) τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του
Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «΄Ιδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως (ΦΕΚ 152/Α΄/25.6.2013), γ) τις διατάξεις του 
Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25.6.2013), δ) τις από 11.9.2013 και 
10.10.2013 αιτήσεις παραιτήσεως της κατωτέρω υπαλ−
λήλου, και ε) την με αριθ. ΔΟ/0/83/2/Φ.3070/23−7−2013 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων "Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής «Με εντο−
λή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊ−
σταμένους των Γενικών Διευθύνσεων,των Διευθύνσεων 
και των τμημάτων της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 1839/
Β΄/29.7.2013), διαπιστώνεται ότι από 10.10.2013 (ημερομη−
νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία της 
ΓΓΔΕ/ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. της υπαλλήλου με Β΄βαθμό του κλά−
δου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παναγιώτας Τζανε−
τή−Σκανδάλη−Λιώρη του Βασιλείου (Α.Μ. 5180).

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1898631181/18.10.2013).

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δνσης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΟΥ   
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(4)

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ − ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

 Με την αριθ. 35/17.10.2013 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ − ΑΛΕΞΑΝ−
ΔΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 
156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση της ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
υπαλλήλου του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» κατηγορίας ΔΕ, του 
κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων (προσωποπαγής) με 
Β΄ βαθμό κατόπιν της από 11.10.2013 δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
25.09.2013).

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1276050111/17.10.2013).

Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ

F

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

    Με την αριθ. 5958/16−10−2013 απόφαση της Διοικήτρι−
ας του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νό−
σων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013, 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 καθώς και την υπ’ αριθ. 
ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης και σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης 
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που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθ, 36/11−
10−2013 απόφασης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού 
συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας και την υπ’ αριθ. Υ4Α/
οικ.81270/29−8−2013 (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης ορ−
γανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού 
σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, μεταφέρονται 
στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθή−
νας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» οι:

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη, ια−
τρός του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ−ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ−ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ 
Ιατρών ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, με 
βαθμό Διευθύντριας, και ΜΚ5, σε συσταθείσα προσωπο−
παγή θέση εργασίας ΙΔΑΧ με την ίδια σχέση εργασίας 
και βαθμό που κατέχει, και

ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Θωμά, ιατρός του Γ.Ν.Α. «ΕΥ−
ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ − ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ−ΠΟΛΥΚΛΙ−
ΝΙΚΗ», κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, με βαθμό Διευθύντριας 
και ΜΚ6, σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση εργασίας 
ΙΔΑΧ με την ίδια σχέση εργασίας και βαθμό που κατέχει.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας 4517/18−10−2013).

    Με την αριθ. 5962/16−10−2013 απόφαση της Διοικήτρι−
ας του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νό−
σων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013, 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 καθώς και την υπ’ 
αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθ, 36/11−10−2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγεί−
ας και του ισχύοντος Οργανισμού του Νοσοκομείου 
(ΦΕΚ 184/31−1−2013 τ.Β΄), μετατάσσονται στο Νοσοκο−
μείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝ−
ΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» οι:

ΓΚΑΓΚΤΖΗ ΟΛΓΑ του Σταμούλη, μόνιμη υπάλληλος 
του Νοσοκομείου ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ, κατηγορίας ΔΕ 
Κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, με 
βαθμό Γ και μισθολογικό Κλιμάκιο 3, σε αντίστοιχη κενή 
οργανική θέση με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και 
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Αποστόλου μόνιμη υπάλληλος 
του Νοσοκομείου Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ −
ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορία ΔΕ Κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗ−
ΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό Κλιμάκιο 
3, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση με την ίδια σχέση 
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

ΠΑΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αντωνίου μόνιμη υπάλληλος του 
Νοσοκομείου ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ, κατηγορίας ΔΕ Κλάδου/
ειδικότητας ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ με βαθμό ΣΤ 
και μισθολογικό Κλιμάκιο 0, σε αντίστοιχη κενή οργανική 
θέση με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.

ΠΑΛΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του Δημητρίου μόνιμος υπάλληλος 
του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ−ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ−ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», κατηγορίας ΔΕ, κλάδου/ειδικότη−
τας ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ−ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ, 
με βαθμό Ε και μισθολογικό κλιμάκιο 1, σε αντίστοιχη 
κενή οργανική θέση με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό 
και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, και

ΤΣΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου μόνιμη υπάλληλος του 
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ−ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ−
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», κατηγορίας ΔΕ, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 1, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση με την 
ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο 
που κατέχει.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας 4517/18−10−2013).   

Η Διοικήτρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

F

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΤΤΙΚΟΝ»

Με την αριθ. 3549/8−10−2013 αρ. πρωτ. 32010/10−10−2013, 
απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου «Αττικόν» της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3528/2007, άρθρο 148, 156 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007), δια−
πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
με το Νοσοκομείο της Παπαδοπούλου Κωνσταντίνας 
του Νικολάου, υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ του κλάδου 
Νοσηλευτικής, με βαθμό Ε΄, από 3−10−2013, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της ανω−
τέρω υπαλλήλου, για προσωπικούς λόγους.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1199311821/8−10−2013).

Ο Διοικητής
ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ   

F

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 Με την αριθ. 12235/21−10−2013 Διαπιστωτική Πράξη του 
Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του 
Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
μόνιμης υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδι−
κής, ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Χαραλάμπους, που 
υπηρετούσε σε θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνι−
κού, ειδικότητας Κοπτριών, Ραπτριών, Γαζωτριών, με Δ΄ 
βαθμό και το 4ο Μισθολογικό Κλιμάκιο του βαθμού, από 
21 Οκτωβρίου 2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης της, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3482252110/21−10−2013). 

 Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*03012342910130008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

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

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

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

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

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

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