
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

      ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την 630/30-10-2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, 
άρθρων 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 
70 του ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016 
και 20 όπως ισχύει, το άρθ. 30 του ν. 4452/2017, το άρ-
θρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4521/2018 και της υπ’ αριθμ. 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης, 
άρθ. 4 παρ.1, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Νικόλαος Κου-
τσιαράς του Γεωργίου, μόνιμος επίκουρος καθηγητής σε 
θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγη-
τή με μονιμότητα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτι-
κή Οικονομία-Ευρωπαϊκές Δημόσιες Πολιτικές», επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 381/12-4-2018 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 8958/16.11.2018).

            Με την 631/30-10-2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, άρ-
θρων 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 70 
του ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016 
και 20 όπως ισχύει, το άρθ. 30 του ν. 4452/2017, το άρ-
θρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4521/2018 και της υπ’ αριθμ. 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης, 
άρθ. 4 παρ.1, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Γρηγόριος Μολύ-
βας του Ιωάννη, αναπληρωτής καθηγητής με μονιμότη-
τα σε θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με μονιμότητα 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη-
σης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφα-
ση στην Πολιτική Θεωρία», επειδή έχει τα νόμιμα προ-
σόντα (ΦΕΚ προκ. 381/12-4-2018 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 8958/16.11.2018).

            Με την 633/30-10-2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, αρθ. 

19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 70 του 
ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016 και 
άρθ. 20 και της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017
υπουργικής απόφασης, άρθ. 4 παρ.1, διορίζεται (εξελίσ-
σεται) ο Γεώργιος Μαρκόπουλος του Ανδρέα μόνιμος 
επίκουρος καθηγητής σε θέση αναπληρωτή καθηγητή 
με μονιμότητα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία με 
έμφαση στην υπολογιστική επεξεργασία γλωσσικών δε-
δομένων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 
1174/23-11-2017 τ.Γ').

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 8958/16.11.2018).

            Με την 632/30-10-2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, άρ-
θρων 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 70 
του ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016 
και 20 όπως ισχύει, το άρθ. 30 του ν. 4452/2017, το άρ-
θρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4521/2018 και της υπ’ αριθμ. 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης, 
άρθ. 4 παρ.1, διορίζεται (εξελίσσεται) η Νίκη-Νικολέττα 
Ευελπίδου του Ηλία, αναπληρώτρια καθηγήτρια με μο-
νιμότητα σε θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με μονι-
μότητα του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
της Σχολής Θετικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμε-
νο «Γεωμορφολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληρο-
φοριών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 
325/28-3-2017 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 8958/16.11.2018).

            Με την 59754/24.10.2018 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 77 παρ. 3 και 4(α) 
και 80 παρ. 22(α) του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016, του άρθρου τετάρτου του ν. 4405/2016, 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017, του άρθρου 15 παρ. 
15 (θ) του ν. 4485/2017 και του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017, τ.Β΄) 
απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., διορίζεται η μόνιμη Αναπλη-
ρώτρια Καθηγήτρια Εμμανουέλα Ρεμουντάκη του Θε-
οδώρου ύστερα από εξέλιξη σε μόνιμη θέση Καθηγη-
τή της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στον 
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Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχο-
λής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: 
«Μηχανισμοί κινητικότητας μετάλλων στην Περιβαλλο-
ντική Επιστήμη και Τεχνολογία», επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα.

Η Προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Καθηγη-
τή πρώτης βαθμίδας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 
483/2.5.2018, τ.Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 8958/16.11.2018).

  Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Με την 20186294/8-11-2018 πράξη Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 όπως ισχύει 
σήμερα, του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 όπως ισχύει, του 
άρθρου 3 παρ. 13 του ν. 3027/2002, του άρθρου 7 παρ. 
3α του ν. 3469/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016, των άρθρων 2 και 4 
του ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του ν. 4210/2013 και την αριθμ. Δ6.1127865/ΕΞ2010/
30-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, τις δι-
ατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 όπως αντι-
καταστάθηκαν με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4440/2016, 
του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 4009/2011 καθώς και του 
άρθρου 16 παρ. 2 του ιδίου νόμου όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017, του άρθρου 19 
του ν. 4009/2011 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του κεφαλαίου Γ' του 
ν. 4521/2018, σύμφωνα 1 με τις οποίες για τις εκκρεμείς 
διαδικασίες εκλογής παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του 
άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 1268/1982 όπως η παρ. 1 αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992, του 
άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1268/1982 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του άρθρου 15 παρ. 15θ, του άρθρου 84 παρ. 
9 και του άρθρου 88 του ν. 4485/2017, καθώς και τις 
διατάξεις της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 
εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 
225/τ.Β'/31-1-2017), διορίζεται (εξελίσσεται) ο μόνιμος 
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συ-
στημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Μιχαήλ Φιλιππάκης του Ελευθερίου, σε 
μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή 
του ιδίου Τμήματος και Σχολής του Πανεπιστημίου, στο 
γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με 
έμφαση στη μη Γραμμική Ανάλυση Ψηφιακών Συστη-
μάτων», (ΦΕΚ προκήρυξης 125 ΦΕΚ/τ.Γ/14-2-2018 (ΑΔΑ: 
Ψ4Ξ7469Β7Τ-Γ6Ο), επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 8958/16.11.2018).

  Ο Πρύτανης 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

        ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την 1959/5-11-2018 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και των άρθρων 2, και 
84 παρ. 19 του ν. 4485/2017, την ερμηνευτική εγκύκλιο 
αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. 
και την υπουργική απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/
27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ.Β'), διορίζεται, μετά 
από εξέλιξη, ο λέκτορας με θητεία Γεώργιος Δελής του 
Αποστόλου, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με 
τριετή θητεία, στον Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών 
Οργανισμών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Κτη-
νιατρική Φαρμακολογία». Η προκήρυξη της θέσης δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 463/26-4-2018 τ.Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 8958/16.11.2018).

            Με την 1915/5-11-2018 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και των άρθρων 2, και 
84 παρ. 19 του ν. 4485/2017, την ερμηνευτική εγκύκλιο 
αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. 
και την Υ.Α. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/
31-1-2017 τ.Β'), διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο επίκου-
ρος καθηγητής με μονιμότητα Ηλίας Παπαπαναγιώτου 
του Παναγιώτη, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη-
τικού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπλη-
ρωτή καθηγητή, στον Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας 
Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα νό-
μιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιει-
νή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως». Η προκήρυξη της 
θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 368/10-4-2018 τ.Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 8958/16.11.2018).

  Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

          Στην 25946/16-07-2018 απόφαση του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1306/τ.Γ΄/07.11.2018, στη σελίδα 
9387, στην α' στήλη, στον 19ο στίχο, εκ των άνω τίθεται 
το έξης:
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την 9978/08.10.2018 πράξη Πρυτάνισσας του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ.Α') όπως ισχύουν, τις διατάξεις του 
π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/5.3.2001) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014), τις διατά-
ξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/27.10.2011) όπως ισχύουν, τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/ 
02.12.2016) όπως ισχύουν και μετά από τη με αρ. πρωτ. 
125/23.03.2018 αίτηση της υπαλλήλου και τη σύμφω-
νη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (αριθμ. συν. 
4/14.06.2018) μετατάσσεται η Ευαγγελία Δεληγιάννη του 
Νικολάου μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας, με βαθμό Β', σε θέση κλάδου ΥΕ Βοηθη-
τικού Προσωπικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχει.

  Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

          ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την 22836/18/ΓΠ/31-10-2018 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 20 του 
ν. 4009/2011 (Α'195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή-
μερα και την αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Αναπληρωτής Κα-
θηγητής, Σταύρος Γκράβας του Ανδρέα σε μόνιμη θέση 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο 
«Ουρολογία», του Τομέα Χειρουργικής, του Τμήματος 
Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ 
προκήρυξης 360/10-04-2018/τ. Γ').

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 8958/16.11.2018).

            Με την 22690/18/ΓΠ/30-10-2018 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 20 του 
ν. 4009/2011 (Α'195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα και την αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Αναπληρω-
τής Καθηγητής, Παντελεήμονας Μπάγκος του Γεωργίου 

σε μόνιμη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνω-
στικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική και Βιοστατιστική», 
του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊα-
τρική, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ 
προκήρυξης 360/10-04-2018/τ. Γ').

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 8958/16.11.2018).

  Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

      ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) 

ΚΡΗΤΗΣ

  Με την 9107/Φ30.2/13-11-2018 απόφαση του Πρύ-
τανη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 35 παρ. 3, 147 και 156 του ν. 3528/2007, λύε-
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία 
της Αρετής Σταυροπούλου του Σωτηρίου, μέλους Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας 
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης, από 05-11-2018 ημερομηνία ορκωμοσίας και 
ανάληψης υπηρεσίας της στο Τμήμα Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2126389114/
07-11-2018).

  Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

Ι

         ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Με την 385/27-6/13.10.2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας  
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του 
π.δ. 432/1987 και το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του 
ν. 4386/2016 έπειτα από κρίση της αρμόδιας επιτροπής 
του άρθρου 11 του π.δ. 432 και του άρθρου 29 παρ.3 του 
ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 21 του ν. 4386/2016, ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
του Δημητρίου, εκλέγεται σε θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας 
του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εκλογής έχει 
προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των επομένων 
ετών του Ιδρύματος (Αριθμ. πρακτικού ΔΣ/ΙΤΕ 385/27-6/
13.10.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής  στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9710856247/13.11.2018)

  Ο Πρόεδρος 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ
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        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΑΤΤΙΚΟΝ»

  Με την 1858/38097/30.10.2018 απόφαση Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 69, 73 και 74 του ν.3528/2007 καθώς και με την 
υπ' αριθμ. 12/θ. 16ο/13.07.2018 σύμφωνη γνώμη του Α' 
Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων της 2ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου με έδρα 
το Π.Γ.Ν. «Αττικόν», μετατάσσεται ο Βομπίρης Θεόδωρος 
του Ιωάννη, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Βοηθητικού Υγειονομι-
κού Προσωπικού με βαθμό Α', σε ομοιόβαθμη θέση της 
ίδιας κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Τεχνικού (Ηλεκτρονικών 
Τεχνιτών) με την ίδια σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης που κατέχει.

  Ο Διοικητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ

Ι

        ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

  Με την 250/08-11-2018 απόφαση της Διοικήτριας του 
Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Νιαρχάκου Λαμπρινής 
του Πέτρου, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου Νοσηλευτι-

κής, κατηγορίας TE, με Α΄ βαθμό και Μ.Κ. 15ο, κατόπιν της 
από 29-10-2018 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομη-
νία πρώτης αίτησης παραίτησης 11-10-2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6936551193/ 
09.11.2018).

  Η Διοικήτρια

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Ι

        ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

 Με την 25954/15-11-2018 πράξη του Διοικητή του Γε-
νικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του 
ν.3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου ΒΛΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με Γ' 
βαθμό και αποδοχές 2ου Μισθολογικού Κλιμακίου, και 
από 13/11/2018, λόγω διορισμού της στο Γενικό Νοσο-
κομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6875711311/ 
14.11.2018). 

 Ο Διοικητής

ΜΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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