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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.900/ΑΔ.677373/Σ.132 (1)
Συγκρότηση νέας ειδικότητας Πληροφορικής Υπαξιωμα−

τικών − Ανθυπασπιστών της Πολεμικής Αεροπορίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 παρ. 6 και παρ. 8 του Ν.Δ. 445/1974 

(ΦΕΚ Α΄ 160) «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Αν−
θυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενό−
πλων Δυνάμεων».

β. Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ Α΄ 205) 
«Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, κατα−
στάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και 
άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 5 παρ. 20 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35) 
«Οργάνωση και λειτουργεία Υπουργείου Εθνικής Άμυ−
νας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και 
άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 132/18−7−11 απόφαση του Ανώτατου 
Αεροπορικού Συμβουλίου.

3. Την υπ’ αριθμ. 5/23η Συνεδρίαση/31−8−2011 γνωμάτευ−
ση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προέλευση

Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών Πληροφορικής
1. Συγκροτείται ειδικότητα Ανθυπασπιστών – Υπαξιω−

ματικών Πληροφορικής στην Πολεμική Αεροπορία και 
εντάσσεται στο Τεχνικό Σώμα.

2. Η στελέχωση της υπόψη ειδικότητας πραγματο−
ποιείται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα θεσμικά 
κείμενα.

3. Η αρχική στελέχωση της νέας ειδικότητας από 
υφιστάμενα στελέχη Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών 
θα πραγματοποιηθεί με μετάταξη σύμφωνα με τη δια−
δικασία του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 2
Επετηρίδα − Αρχαιότητα

1. Οι Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικοί εντάσσονται 
στην ειδικότητα Πληροφορικής υπό την ενιαία επετη−
ρίδα Τεχνικής Υποστήριξης. Η μεταξύ τους αρχαιότητα 
ρυθμίζεται με βάση τα καθοριζόμενα στο Ν.Δ. 445/1974 
(ΦΕΚ Α΄ 160), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Όσον αφορά την αρχαιότητα των μετατασσόμενων 
Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών διατηρείται η υφιστά−
μενη προ της μετάταξης.

Άρθρο 3
Αρχική στελέχωση

1. Αρχικά, η ειδικότητα θα στελεχωθεί με εφάπαξ 
μετάταξη μονίμων Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών 
από τις επετηρίδες Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών 
Υποστήριξης και Ραδιοναυτίλων, οι οποίοι:

α. Διαθέτουν την εξειδίκευση Πληροφορικής, βάσει 
σχετικών διαταγών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

β. Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού διπλώματος σχολών ή τμημάτων Πληρο−
φορικής ΑΕΙ ή AΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ή διπλώματος επαγ−
γελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Επαγγελματι−
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), στις ει−
δικότητες της ομάδος πληροφορικής των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.

δ. Έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τμήμα των Σχο−
λών Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των 
Ενόπλων Δυνάμεων την τελευταία πενταετία.

2. Η έναρξη της διαδικασίας μετάταξης θα πραγματο−
ποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από της δημοσιεύσεως του 
παρόντος. Η προθεσμία αυτή είναι δυνατόν να παρα−
ταθεί για ένα (1) μήνα ακόμη με απόφαση του Αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
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3. Ειδικότερα, οι προς μετάταξη Ανθυπασπιστές, πέραν 
των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, πρέπει, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, να 
υπηρετούν σε φορείς πληροφορικής των Ενόπλων Δυ−
νάμεων ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ή να έχουν 
προηγούμενη υπηρεσία στους εν λόγω φορείς τουλά−
χιστον δύο ετών κατά την τελευταία πενταετία.

4. Όσον αφορά τους τίτλους σπουδών σχολών ή τμη−
μάτων πληροφορικής ΑΕΙ ή AΤΕΙ της αλλοδαπής αυτοί 
να έχουν αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα του 
δημοσίου ως ισότιμοι των αντιστοίχων της ημεδαπής.

5. Ο αριθμός των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματι−
κών που θα μεταταγούν κατά βαθμό και ειδικότητα 
καθορίζεται με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού 
Συμβουλίου.

6. Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας προκηρύσσονται οι θέσεις Ανθυπασπιστών 
και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας στην 
ειδικότητα πληροφορικής, που θα πληρωθούν με μετά−
ταξη. Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται ο αριθμός των θέσεων 
που θα πληρωθούν καθώς και τα προσόντα που πρέπει 
να διαθέτουν οι υποψήφιοι και ο τρόπος βαθμολόγησής 
τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτού−
μενα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής τους, ο 
τρόπος συγκρότησης των απαιτούμενων επιτροπών και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

7. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, μέσω των Μονάδων –
Υπηρεσιών που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι.

8. Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών εί−
ναι αποκλειστικές. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη.

9. Η βαθμολόγηση των προσόντων γίνεται ως ακο−
λούθως:

α. Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σχολών ή τμημάτων 
πληροφορικής ΑΕΙ μόρια δέκα (10).

β. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σχολών ή τμημάτων 
πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ μόρια επτά (7).

γ. Κάτοχοι πτυχίου σχολών ή τμημάτων πληροφορικής 
ΑΕΙ μόρια πέντε (5).

δ. Κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ πληροφορικής μόρια τρία (3).
ε. Κάτοχοι πιστοποιητικού ή διπλώματος επαγγελμα−

τικής κατάρτισης ειδικοτήτων ομάδος πληροφορικής 
μόρια ένα (1).

στ. Απόφοιτοι Σχολών Προγραμματιστών Ηλεκτρονι−
κών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων, με διάρκεια 
πέραν του τριμήνου μόρια ένα (1).

ζ. Για κάθε έτος προϋπηρεσίας σε διευθύνσεις, γραφεία, 
τμήματα πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης 
(ΚΜΗ) των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας την τελευταία πενταετία μόρια δύο (2).

η. Για κάθε έτος προϋπηρεσίας σε διευθύνσεις, γρα−
φεία, τμήματα πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογρά−
φησης (ΚΜΗ) των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, πέραν της τελευταίας πενταετίας και 
μέχρι 10 έτη μόρια ένα (1).

θ. Οι υπηρετούντες κατά το έτος υπογραφής της πα−
ρούσας σε διευθύνσεις, γραφεία, τμήματα πληροφορικής 
και Κέντρα Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) των Ενόπλων Δυνά−
μεων ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μόρια τρία (3).

10. Επί της ανωτέρω βαθμολόγησης της παραγρά−
φου εννέα (9) του παρόντος άρθρου διευκρινίζονται 
τα ακόλουθα:

α. Οι κάτοχοι περισσοτέρων του ενός πτυχίου ή τίτλου 
σπουδών εκ των καθοριζόμενων στις υποπαραγράφους 
9.α έως και 9.ε λαμβάνουν μόνο τα μόρια του ανώτερου 
τίτλου.

β. Οι κάτοχοι τίτλων από περισσότερες της μίας σχολής 
της παρ. 9.στ λαμβάνουν μόρια μόνο για μία σχολή.

γ. Ως έτος προϋπηρεσίας σε διευθύνσεις, γραφεία, 
τμήματα πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης 
(ΚΜΗ) των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Υπουργείου Εθνι−
κής Άμυνας, λογίζεται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των έξι (6) μηνών.

δ. Ως τελευταία πενταετία σε διευθύνσεις, γραφεία, 
τμήματα πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης 
(ΚΜΗ) των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Υπουργείου Εθνι−
κής Άμυνας, ορίζονται τα τελευταία πέντε (5) ημερολο−
γιακά έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους υπογραφής 
της παρούσας. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τον 
υπολογισμό της τελευταίας δεκαετίας.

ε. Για τον υπολογισμό των μορίων, ως θέσεις πληρο−
φορικής λογίζονται και οι αντίστοιχες θέσεις πληροφο−
ρικής εξωτερικού, εθνικές ή διεθνείς, που καλύπτονται 
από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

11. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας συντάσσει γενικούς πίνακες κατά βαθμό 
και κατά φθίνουσα σειρά αξιολογήσεως των υποψηφί−
ων, ξεχωριστά για τους μετατασσόμενους και τους μη 
μετατασσόμενους, με βάση τα ακόλουθα:

α. Τις θέσεις ανά βαθμό που πρέπει να πληρωθούν.
β. Τα κριτήρια και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων, 

όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομοιόβαθμων υποψηφίων, 

τότε και μόνο, λαμβάνεται υπόψη η αρχαιότητα μεταξύ 
τους, προηγούμενου του αρχαιότερου.

12. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, μετά 
από πρόταση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, 
εγκρίνει τους καταρτισθέντες πίνακες ως ακολούθως:

α. Μετατασσόμενων, όπου περιλαμβάνονται όσοι επε−
λέγησαν για την κάλυψη κενών θέσεων.

β. Μη μετατασσόμενων, στον οποίο περιλαμβάνονται 
όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του παρόντος άρθρου ή 
δεν κρίθηκαν μετατασσόμενοι λόγω κάλυψης των δια−
θέσιμων κενών θέσεων.

13. Η απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επι−
τελείων κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός 
δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Αυ−
τοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής 
προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης 
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποί−
ησή της, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της υποβο−
λής της, κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης 
γνώμης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
Η αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την 
εξέταση και απάντηση της προσφυγής αυτής δύναται 
να μεταβιβαστεί, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, 
με απόφασή του.

14. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υπο−
βολής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί 
της προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες μετα−
τασσόμενων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται 
από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η μετάταξη των επι−
λεγέντων Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών γίνεται με 
Υπουργική Απόφαση, η έκδοση της οποίας προκαλείται 
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από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός τριάντα (30) 
ημερών από της κυρώσεως των πινάκων των καταλλή−
λων για μετάταξη.

Άρθρο 4
Εκπαιδεύσεις

1. Πέραν των ήδη προβλεπομένων σχολείων, οι Αν−
θυπασπιστές – Υπαξιωματικοί της ειδικότητας Πληρο−
φορικής της Πολεμικής Αεροπορίας, προς απόκτηση 
των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων 
εκπαιδεύονται σε ειδικά σχολεία – σχολές. Ο τόπος, 
το είδος, η διάρκεια της εκπαίδευσης, ο βαθμός των 
εκπαιδευομένων, τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού 
που θα φοιτήσει, οι εκπαιδευτές και κάθε άλλη σχετι−
κή λεπτομέρεια καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, κατόπιν εισήγησης 
του Διευθυντή Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας.

2. Ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης ή επιμόρ−
φωσης που λαμβάνουν τα στελέχη αυτά, μπορούν να 
αποκτούν τεχνικές εξειδικεύσεις (υλικού ή λογισμικού) 
μία ή περισσότερες που σχετίζονται με την επιστήμη 
της πληροφορικής. Οι σχετικές λεπτομέρειες που θα 
αφορούν τα κριτήρια, τον τρόπο απονομής ή απώλειας 
της εξειδίκευσης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτο−
μέρεια, καθορίζονται με σχετικές διαταγές ή Κανονισμό 
της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας.

Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 40973/Δ4 (2)

Μετονομασία σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 παρ. 6 και 7 και του άρθρου 8 παρ. 3

και 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30−9−1985) «Δομή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/
τ.Α΄/24−5−2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα−
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (κωδικοποιητικό 
Π.Δ. 63/2005, 98 Α΄).

4. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Δι−
ευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−

δευσης και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών 
Συμβουλίων.

5. Την υπ’ αριθμ. 27528/ΣΤ5/15−3−2012 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπού−
λου» (ΦΕΚ 763 Β΄).

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Μετονομάζουμε από το σχολικό έτος 2011 – 2012 τις 
παρακάτω σχολικές μονάδες ως ακολούθως:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής/Διεύθυνση Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Το 2ο Γυμνάσιο Ταύρου ( 0501866) σε 2ο Γυμνάσιο 
Ταύρου «ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΕΣΜΕΡ».

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας/Διεύθυνση Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Το 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων ( 4551030 ) σε 3ο Γενικό 
Λύκειο Τρικάλων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Απριλίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Υ5α/Γ.Π. 37283 (3)
Μεταφορά θέσεων και λοιπού προσωπικού του Παιδο−

ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Π.ΝΑ.) σε Γενικά 
Νοσοκομεία Αττικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/2012) 

αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμ−
βάσεων... διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες 
διατάξεις,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α798) και το 
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δε θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

2) Την αριθμ. 8360/9−4−2012 εισήγηση της 1ης Υ.Π.Ε. 
Αττικής σχετικά με μεταφορά του προσωπικού του Παι−
δοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, αποφασίζουμε:

Μεταφέρουμε τις οργανικές και προσωποπαγείς 
θέσεις καθώς και το προσωπικό που τις κατέχει, του 
Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (Π.Ν.Α.), και τις 
εντάσσουμε με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
στον οργανισμό των ακολούθων Γενικών Νοσοκομείων 
με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθμό και ειδικό−
τητα, ως εξής:



19990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1. Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Μία (1) θέση του κλάδου ΓΙΕ Διοικητικού − Λογιστικού, 

που την κατέχει η Ασημομύτη Άννα του Πέτρου.
Μία (1) θέση του κλάδου TE Λογιστικής που την κα−

τέχει η Κοντέα Αναστασία του Μιχαήλ.
2. Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Λογιστικού 

που την κατέχει η Χαχολάκη Φωτεινή του Γεωργίου.
Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικών που κατέ−

χουν οι Πεπές Σπύρος του Αθανασίου (ειδικότητας Συ−
ντηρητών Καθαριστών Αυτοκινήτων), Βαρδίδης Αντρέας 
του Εμμανουήλ (ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών), Λιάκος 
Δημοσθένης του Κων/νου (ειδικότητας Υδραυλικών), 
Ξένος Κων/νος του Νικολάου (ειδικότητας Ηλεκ/γων) 
και Παναγιωτόπουλος Παρασκευάς του Νικολάου (ει−
δικότητας Θερμαστών).

Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προ−
σωπικού που κατέχουν οι Γαβριήλ Ιάκωβος του Αντω−
νίου (ειδικότητας Αποθηκαρίων), Δήμας Παναγιώτης 
του Δημητρίου (ειδικότητας Βοηθών Επόπτη), Καπρά−
λος Κωνσταντίνος του Ευθυμίου (ειδικότητας Βοηθών 
Επόπτη) και Τζένης Γεώργιος του Ανδρέα (ειδικότητας 
Βοηθών Αποθηκάριου).

Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης 
που την κατέχει η Κράβαρη Αθανασία του Νικολάου 
(ειδικότητας Τραπεζοκόμων).

Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου που 
κατέχει η Γκέκα Δέσποινα του Γεωργίου.

Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών 
(προσωποπαγής) που την κατέχει ο Χαμπεσής Αθανά−
σιος του Παναγιώτη.

Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Βιοχημικών (προσωρινή 
θέση) που την κατέχει ο Μπαϊρακτάρης Γεώργιος του 
Σταματίου.

Μία (1) θέση του κλάδου TE Γεωπονίας (προσωπο−
παγής) που την κατέχει η Βροντή Χριστοφίλη του Χα−
ραλάμπου.

3. Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»
Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού που 

την κατέχει ο Γεωργάρας Στυλιανός του Νικολάου.
4. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού 

που την κατέχει η Παγώνη Σταυρούλα του Φιλίππου.
Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών 

(προσωποπαγής) που την κατέχει ο Διονυσόπουλος 
Ζαφείρης του Δημητρίου.

5. ΝΟΣ. ΑΦΡΟΔ. ΚΑΙ ΔΕΡΜ. ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕ−
ΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού που 
την κατέχει ο Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Νικολάου.

6. Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
Μία (1) θέση του κλάδου TE Οδοντοτεχνιτών (προ−

σωποπαγής) που την κατέχει ο Καστρινέλλης Σταύρος 
του Γεωργίου.

Οι προσωποπαγείς ή οι προσωρινά συνιστώμενες 
θέσεις καταργούνται με την, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 
αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
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