
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Με την 67865/20.11.2018 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 ο μόνιμος Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Καββαδάς του Ιωάννη ύστερα 
από εξέλιξη σε μόνιμη θέση Καθηγητή της βαθμίδας του 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στον Τομέα “Γεωτεχνικής” 
της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωτεχνι-
κή: Μηχανική Συμπεριφορά Γεωϋλικών», επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Καθηγη-
τή πρώτης βαθμίδας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 
1375/29.12.2017, τ.Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 9682/11.12.2018).

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την 4973/13.12.2018 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και την 
υπουργική απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β΄) μονιμοποιείται ο Αθανάσιος Κα-

λογερέσης του Φωτίου, επίκουρος καθηγητής με θητεία 
στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της 
Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική 
Ανάπτυξη και Διεθνείς Στρατηγικές Χωροθέτησης», επει-
δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Διαπιστώνεται η μετατροπή 
της θέσης του Αθανασίου Καλογερέση του Φωτίου σε 
προσωποπαγή θέση μόνιμου επίκουρου καθηγητή στο 
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πο-
λυτεχνικής Σχολής σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 
77 του ν. 4009/2011.

Με την 6056/13.12.2018 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και την 
υπουργική απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) μονιμοποιείται ο Αλέξανδρος 
Κιουπκιολής του Κωνσταντίνου, επίκουρος καθηγητής με 
θητεία στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία», επειδή έχει τα νό-
μιμα προσόντα. Διαπιστώνεται η μετατροπή της θέσης 
του Αλέξανδρου Κιουπκιολή του Κωνσταντίνου σε προ-
σωποπαγή θέση μόνιμου επίκουρου καθηγητή στο Τμή-
μα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών, σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρ-
θρου 77 του ν. 4009/2011.

Με την 3045/30.11.2018 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., 
την υπουργική απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β΄) καθώς και τη διάταξη του άρ-
θρου 65 του ν. 4415/2016, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, 
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από τις 24.8.2018 (ημερομηνία της εκλογής) ο αφυπη-
ρετήσας από τις 31.8.2018, λόγω ορίου ηλικίας, μόνι-
μος αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος Καραϊσα-
ρίδης του Χριστοφόρου, σε οργανική θέση Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον Τομέα Λατρείας, Αρ-
χαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοι-
νωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Λει-
τουργική. Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία». Η προκήρυξη 
της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 385/13.4.2018 τ.Γ΄.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

      ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

  Με την 26067/18/ΓΠ/28.11.2018 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 αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Επί-
κουρος Καθηγητής, Ευριπίδης Μάρκου του Αθανασίου, 
σε μόνιμη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμική Θεω-
ρία Κατανεμημένων Υπολογισμών», της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 311/23.3.2018/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 9682/11.12.2018).

    Με την 25826/18/ΓΠ/27.11.2018 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 αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, διορίζεται μετά από εξέλιξη, η μόνιμη Επί-
κουρος Καθηγήτρια, Χριστίνα Κατσιάρη του Γεωργίου, σε 
μόνιμη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ρευ-
ματολογία», του Τομέα Παθολογίας, του Τμήματος Ιατρι-
κής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προ-
κήρυξης 311/23.3.2018/τ.Γ΄). 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 9682/11.12.2018).

    Με την 25969/18/ΓΠ/28.11.2018 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 αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Ανα-
πληρωτής Καθηγητής, Μιχαήλ Χαντές του Ηλία σε μόνιμη 

θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικεί-
μενο «Ορθοπαιδική», του Τομέα Χειρουργικής, του Τμή-
ματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα 
(ΦΕΚ προκήρυξης 360/10.4.2018/τ.Γ΄). 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 9682/11.12.2018).

    Με την 25641/18/ΓΠ/23.11.2018 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 αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Επί-
κουρος Καθηγητής, Κωνσταντίνος Δελήμπασης του 
Κίμωνα, σε μόνιμη θέση καθηγητή της βαθμίδας του 
Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανά-
λυση Εικόνας στην Ιατρική Πληροφορική», του Τμήμα-
τος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 
311/23.3.2018/τ.Γ΄). 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 9682/11.12.2018).  

   Με την 25262/18/ΓΠ/22.11.2018 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 αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Επίκουρος 
Καθηγητής, Χαρίλαος Σανδαλίδης του Γεωργίου, σε μό-
νιμη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματα Οπτικά 
Δίκτυα Ευρείας Ζώνης» του Τμήματος Πληροφορικής 
με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 311/23.3.2018/τ.Γ΄). 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 9682/11.12.2018).

Με την 27380/18/ΓΠ/11.12.2018 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 27 παρ.1 και 3 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) και του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α΄), 
κατατάσσονται αυτοδίκαια, βαθμολογικά και μισθολογι-
κά, από 15.11.2018, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων 
τους ως μέλη Ε.ΔΙ.Π., τα παρακάτω μέλη της κατηγορί-
ας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ 
κατηγορίας, για εργαστηριακό - εφαρμοσμένο διδακτι-
κό έργο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεο-
δομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Α΄ βαθμίδα 
της παρ. 2 του άρθρ. 1 του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α΄), με 
υπολογιζόμενη τριετή θητεία στην Εισαγωγική βαθμίδα 
και λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου ανα-
γνωρισμένης δημόσιας υπηρεσίας του, ως ακολούθως:
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Κατηγορία Συνολική 
αναγνωρισμένη 

δημόσια υπηρεσία 
έως την ημερομηνία 

ανάληψης καθηκόντων

Βαθμίδα 
κατάταξης από 
την ημερομηνία

ανάληψης 
καθηκόντων

Μισθολογικό 
Κλιμάκιο την 
ημερομηνία 
ανάληψης 

καθηκόντων

Πλεονάζων 
χρόνος 

στη βαθμίδα 
κατάταξης

1 Ζυγούρα Άννα 
του Ιωάννη

ΕΔΙΠ-ΠΕ 17 έτη, 7 μήνες 
και 25 ημέρες

Α΄ 10ο 4 έτη, 7 μήνες 
και 25 ημέρες

2 Καίσαρη Αικατερίνη 
του Σπυρίδωνα

ΕΔΙΠ-ΠΕ 14 έτη, 6 μήνες 
και 13 ημέρες

Α΄ 8ο 1 έτος, 6 μήνες 
και 13 ημέρες

3 Πανταζής Παναγιώτης
του Ιωάννη

ΕΔΙΠ-ΠΕ 18 έτη, 9 μήνες 
και 26 ημέρες

Α΄ 10ο 5 έτη, 9 μήνες 
και 26 ημέρες

4 Ροδακινιάς Πέτρος 
του Βασιλείου

ΕΔΙΠ-ΠΕ 16 έτη, 1 μήνας 
και 25 ημέρες

Α΄ 9ο 3 έτη, 1 μήνες 
και 25 ημέρες

5 Σαμαρίνα Άννα 
του Δημητρίου

ΕΔΙΠ-ΠΕ 20 έτη, 7 μήνες 
και 14 ημέρες

Α΄ 11ο 7 έτη, 7 μήνες 
και 14 ημέρες

Με την 27227/18/ΓΠ/10.12.2018 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99 Α΄) και του άρθρ. 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83 Α΄), εξελίσσεται ο Βουτσελάς Βασίλειος του Αποστόλου, μόνιμο μέλος της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ΠΕ κατηγορίας, με ειδικότητα «Προπονητική Κλασικού Αθλητισμού και Υπαίθριων Δρα-
στηριοτήτων», του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Α΄ βαθμίδα από 2.6.2018, επειδή συμπλήρωσε πέντε 
(5) χρόνια ευδόκιμη υπηρεσία στη Β΄ Βαθμίδα και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

  Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Με την 7449/6.12.2018 (37η Συνεδρίαση, 6.12.2018) 
απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνι-
κού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με:

1. το ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Και-
νοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199), όπως ισχύει, και 
ιδίως τα άρθρα 2, 8 παρ. 9 και 10, 9 παρ. 7, 10 παρ. 2 έως 
4 και 12 αυτού,

2. το άρθρο 2 παρ. 23 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136), όπως 
ισχύει,

3. την ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλή-
ψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει,

4. την υπ’ αριθμ. 195245 απόφαση των Υπουργών 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτο-
μίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» (Β΄ 5252),

5. την με Α.Π. 3336/5.9.2018 απόφαση της 25ης Συνε-
δρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με την οποία Πρόεδρος 
του Ε.Σ. εξελέγη ο Καθ. Ξενοφών Βερύκιος,

6. την με Α.Π. 3337/5.9.2018 απόφαση της 25ης Συνε-
δρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με την οποία απο-
φασίστηκε η δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος για είκοσι (20) θέσεις έκτακτου προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

7. την με Α.Π. 5711/24.10.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πλήρωση έξι (6) θέσεων υπαλ-
λήλων για το τμήμα ερευνητικών έργων του Ελληνικού 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΑΔΑ: 6Σ1Ψ46Μ77Γ-
3ΓΞ),

8. το με Α.Π. 7210/30.11.2018 έγγραφο, με το οποίο 
διαβιβάστηκε το από 27.11.2018 «Πρακτικό αξιολόγη-
σης των υποψηφίων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων 
οικονομολόγων για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων στο 
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» της επιτρο-
πής για την αξιολόγηση των αιτήσεων για το τμήμα 
ερευνητικών έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) 
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης,

9. το γεγονός ότι οι τακτικές αποδοχές του προσω-
πικού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.,

10. τις με α/α 1 και 2/2018 αποφάσεις Ανάληψης Υπο-
χρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την απόδοση των τακτικών 
αποδοχών του έμμισθου προσωπικού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
το έτος 2018, εγκρίνεται:

Η με Α.Π. 7211/30.11.2018 απόφαση του Διευθυντή 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί πρόσληψης των Γεώργιου Σταματί-
ου του Ιωάννη, και Χρυσοβαλάντη Πραχαλιά του Πα-
ναγιώτη, Οικονομολόγων, ως υπαλλήλων για το Τμήμα 
Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) 
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: Σταματίου Γεώργιος: 
1259773311/7.6.2018, Πραχαλιάς Χρυσοβαλάντης: 
1135371188/13.12.2018).

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

Ι

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την Ρ10/1575/7.12.2018 απόφαση του Διοικητή 
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 
και 74 του ν. 3528/9.2.2007 (Υ.Κ. ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τη βεβαίωση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ. 
1129/28.11.2018 (θέμα 40ο) κατά την 18η συνεδρίασή 
του στις 31.10.2018, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος 
του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (24725) του Κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ της ΤΕ Κατηγορίας, με βαθμό Α΄ σε 
κενή οργανική θέση του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός Οικονο-
μικός της ΠΕ Κατηγορίας με τον ίδιο βαθμό.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α.: ΔΙΟΙΔ/Φ102/67/
12.10.2018).

(Αριθμ. βεβ. του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. περί αυτεπαγ-
γέλτου ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών: Ρ10/1344/
24.10.2018).

Ο Διοικητής

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

Ι

    ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Με την ΔΒ1Α/Π12/41752/17.12.2018 πράξη του Αντι-
προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, της Χαϊ-
δεμένου Δήμητρας του Ελευθερίου, μόνιμης υπαλλήλου 
του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, της Περ/κής 
Δ/νσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Θεσ/νίκης, από 23.10.2018, ημερομη-
νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του 
ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
3.10.2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1081441238/6.12.2018).

Ο Αντιπρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

  Με την 92941/14.12.2018 πράξη του Διοικητή του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 156 του 
ν. 3528/2007, η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλή-
λου Πρωτόγερου Γεωργίου του Νικολάου του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με κατάταξη βάσει του 
ν. 4369/2016 από 1.1.2016 στον Α΄ βαθμό και Μ.Κ. 17ο 
(ν. 4354/2015) λύεται αυτοδίκαια από τον Οργανισμό 
από 20.11.2018 ημερομηνία που απεβίωσε. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1201233161/4.12.2018).

Η Διοικήτρια

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Ι

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την 3798/22.10.2018 (292η) απόφαση Προέδρου 
του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του ν. 3528/2007, 
εγκρίνεται η μετάταξη του ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΕΛΕΚΙΔΗ του 
Μιχαήλ, υπαλλήλου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παράρτημα Χρονί-
ων Παθήσεων «ο Άγιος Παντελεήμων» Θεσσαλονίκης, 
κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Βοηθών Θαλαμηπόλων, σε 
κενή οργανική θέση κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητι-
κού Λογιστικού, του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων 
«ο Άγιος Παντελεήμων» Θεσσαλονίκης.

Την υπ’ αριθμ. 40η/18.9.2018 (θέμα 9ο) Συνεδρίαση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, που αφορά τη θετική γνωμοδότηση για τη 
μετάταξη του ανωτέρω υπαλλήλου.

(Αριθμ. βεβ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 59181/13604/16.11.2018).

Η Πρόεδρος

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

Ι

    3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την Δ3α/38910/6.12.2018 απόφαση των Διοικη-
τών των Υγειονομικών Περιφερειών 2ης Πειραιώς και 
Αιγαίου και 3ης Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (81/τ.Α΄) όπως αυτός 
ισχύει, του άρθρου 50 παρ. 3, 4 (εδάφιο δεύτερο), 5 του 
ν. 4368/2016 (21/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 68 παρ. 5(Γ) και 5(Δ) του ν. 4370/2016 (37/Α΄), της 
Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.3.2016 άρθρο 2 παρ. 2,3,4 κοινής 
υπουργικής απόφασης (839/Β΄/ΑΔΑ: ΨΩΒ3465ΦΥΟ-
92Η) και μετά από τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρ-
μοδίων συλλογικών οργάνων [αποσπάσματα πρακτικών 
της 5ης/9.8.2017 (θέμα 8ο) Συνεδρίασης Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας και της 
αριθμ. 2ης/27.4.2018 (θέμα 14ο) Συνεδρίασης του Γ΄ 
Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων αρμο-
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διότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου], μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος:

του Κρατικού Θεραπευτηρίου - Γενικού Νοσοκομεί-
ου - Κ.Υ. Λέρου, ΖΔΡΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Χρήστου κατη-
γορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτικής, σε αντίστοιχη 
κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, 
μονάδα Βέροιας, με το βαθμό που κατέχει, ύστερα από 
την από 5.3.2017 αίτησή της και χωρίς να προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι Διοικητές

2ης Υγειονομικής  3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου Μακεδονίας

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ

 

Με την Δ3α/40942/11.12.2018 απόφαση των Διοικη-
τών των Υγειονομικών Περιφερειών 6ης Πελοποννήσου - 
Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 3ης 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3329/2005 (81/τ.Α΄) όπως αυτός ισχύει, του άρ-
θρου 50 παρ. 3, 4 (εδάφιο δεύτερο), 5 του ν. 4368/2016 
(21/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 παρ. 5(Γ) 
και 5(Δ) του ν. 4370/2016 (37/Α΄), και της αριθμ. πρωτ.
Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.3.2017 άρθρο 2 παρ. 2,3,4 κοινής 
υπουργικής απόφασης (839/Β΄ ΑΔΑ: ΨΩΒ3465ΦΥΟ-92Η), 
και μετά από τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων 
συλλογικών οργάνων [αποσπάσματα πρακτικών της 
6ης/3.11.2017 (θέμα 4ο) Συνεδρίασης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και της 
1ης/15.2.2018 (θέμα 37ο) Συνεδρίασης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - 
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»], μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος:

του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ του Φωτίου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μαιών, σε 
αντίστοιχη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκο-
μείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» μονάδα Πτολε-
μαΐδας, με το βαθμό που κατέχει, ύστερα από αίτηση 
της και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισμό.

Οι Διοικητές

 6ης Υγειονομικής
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου -
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Ηπείρου 
Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με την Δ3α/46773/6.12.2018 απόφαση των Διοι-
κητών των Υγειονομικών Περιφερειών 7ης Κρήτης 
και 3ης Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3329/2005 (81/τ.Α΄) όπως αυτός ισχύ-
ει, του άρθρου 50 παρ. 3, 4 (εδάφιο δεύτερο), 5 του 
ν. 4368/2016 (21/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 68 παρ. 5(Γ) και 5(Δ) του ν. 4370/2016 (37/Α΄), της 

Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.3.2016 άρθρο 2 παρ. 2,3,4 κοινής 
υπουργικής απόφασης (839/Β΄/ΑΔΑ: ΨΩΒ3465ΦΥΟ-92Η) 
και μετά από τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων 
συλλογικών οργάνων [αποσπάσματα πρακτικών της 
7ης/17.9.2018 (θέμα 1ο) Συνεδρίασης Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, και της 
3ης/10.5.2018 (θέμα 5ο γνωμοδότηση 4) Συνεδρίασης 
Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Γ.Ν. Λασιθίου - Γ.Ν. - 
Κ.Υ. Νεάπολης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»], μετατάσσεται ο μόνιμος 
υπάλληλος:

του Γ.Ν. Λασιθίου - Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεάπολης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 
Οργανική Μονάδα Έδρας Άγιος Νικόλαος, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΘΩΜΑΣ του Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΤΕ κλάδου 
Νοσηλευτικής, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του 
Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, μονάδα Βέροιας, με το 
βαθμό που κατέχει, ύστερα από την από 16.3.2018 αίτη-
σή του και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι Διοικητές

3ης Υγειονομικής 7ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Περιφέρειας 
Μακεδονίας Κρήτης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

Ι

    4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ KAI ΘΡΑΚΗΣ 

 Με την 50538/13.12.2018 απόφαση του Διοικητή 
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3329/2005, του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, του άρ-
θρου έβδομου του ν. 3755/2009, της παρ. 4 του άρθρου 
50 του ν. 4368/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της 
παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4370/2016, της παρ. 4 του 
άρθρου 3 του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017, της 
παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4461/2017, τις διατάξεις 
της παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Α2β/Γ.Π.οικ. 22225/22.3.2016 κοινής υπουργικής απόφα-
σης (ΦΕΚ 839/τ.Β΄/30.3.2016) και της συμπληρωματικής 
υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.5.2016 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ 1469/τ.Β΄/24.5.2016), την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 1993/24.4.2018 θετική εισήγηση του Διοικητή του 
Π.Γ.Ν. Έβρου και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12973/17.9.2018 
θετική εισήγηση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Κομοτηνής, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου - Φορέ-
ας Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Δαλαγδή Αικατερίνη του 
Βασιλείου, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, σε 
αντίστοιχη κενή οργανική θέση του Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και με το 
βαθμό που κατέχει.

Ο Διοικητής

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 

ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

Με την 1087/31.10.2018 πράξη του Διοικητή του Νο-
σοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
αριθμ. 513/18.10.2018 πράξη του Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου του Νοσοκομείου και με τις διατάξεις του άρθρου 
70 του ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 και της παρ. 5 
του άρθρου 38 του ν. 4456/2017 μετατάσσεται η ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ ΤΣΟΥΠΑΡΕΛΟΥ του Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλος 
Κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας με τον Α΄ βαθμό, 
σε θέση του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με 
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας: 7435/6.12.2018).

Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Με την 38751/7.12.2018 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μόνιμης υπαλ-
λήλου κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας 
Βοηθών Μαγείρων, του Οικοτροφείου Νεαρών Ενηλίκων 
«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ» αρμοδιότητας του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝ-
ΝΗΜΑΤΑΣ», της ΥΕ κατηγορίας, με τον Β΄ Βαθμό, το 11ο 
Μ.Κ. και ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο, κατόπιν της 
30.11.2018 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 14.11.2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4937252612/11.12.2018).

Ο Διοικητής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΚΕΡΗΣ

Ι

    «Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

  Με την 10/02/11544/34615/1.10.2018 απόφαση της 
Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΜΟΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 
και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη-
λική σχέση του ΜΠΙΡΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
Σταύρου, με μόνιμη οργανική θέση της κατηγορίας, ΤΕ 
Μηχανικών (Ηλεκτρονικών) με τον Α΄ Βαθμό, και Μ.Κ. 
16, κατόπιν της από 31.10.2018 δεύτερης αίτησης πα-
ραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
11.10.2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1136133476/20.11.2018).

Με την 10/02/12044/36637/19.11.2018 απόφαση της 

Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΜΟΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 
και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη-
λική σχέση της ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Βα-
σιλείου, με μόνιμη οργανική θέση της κατηγορίας, ΥΕ 
Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) με τον Γ΄ Βαθ-
μό, και Μ.Κ. 7, κατόπιν της από 16.11.2018 δεύτερης αί-
τησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί-
τησης 25.10.2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5810912791/20.11.2018).

  Η Διοικήτρια 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ - ΜΗΤΣΑΚΗ

Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 

«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Με την 772/3.12.2018 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007/τ.Α΄), λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 
του Δημητρίου, μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου 
κλάδου ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 
με βαθμό Γ΄, από 28.11.2018, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1264046682/29.11.2018).

Ο Διοικητής

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην 129/6-5-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικη-
τή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 767/τ.Γ΄/12.8.2016, στη σελίδα 
5508 στην α΄ στήλη, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Με την υπ’ αριθμ. 129/06-05-2016 
απόφαση...» 

στο ορθό: «Με την υπ’ αριθμ. 779/29750/7-12-2018 
απόφαση...» 

και στη β΄ στήλη: 
το εσφαλμένο : «....και με βαθμό Α΄..» 
στο ορθό: «.....και με βαθμό Γ΄..».

(Από το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 
«Αχιλλοπούλειο»

Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Με την 18176/30.11.2018 πράξη του Διοικητή του Γε-
νικού Νοσοκομείου Ξάνθης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθ. 35 παρ. 3 του ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη παραίτηση της Αδαμίδου Πελαγίας του Γε-
ωργίου, δόκιμης υπαλλήλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ 
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Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων του Γ.Ν. 
Ξάνθης, με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. 1,από 9.11.2018, ημερομη-
νία ορκωμοσίας της στο Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1161594251/9.11.2018).

Με την 18650/10.12.2018 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, και ύστερα από την 
29/30.10.2018 θετική γνωμοδότηση του Ειδικού Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 69 του ν. 3528/2007, του άρθρου 14 του 
ν. 4440/2016 και παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011), ο Τσιπούρης Ελευθέριος του 
Αναστασίου, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας και κλάδου 
ΠΕ Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, σε 
κλάδο της ίδιας κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολό-
γων - Μηχανικών) του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέ-
χει με το βαθμό που κατέχει.

Ο Διοικητής

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Με την 2/2018/11.12.2018 πράξη του Προέδρου της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 155 και 156 του 
ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του ν. 4024/2011, γίνεται 
δεκτή η παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα 
και με την από 5.11.2018 υποβληθείσα αίτηση παραίτη-
σης, του πρώην υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ελληνικής Ολυμπι-
ακής Επιτροπής Γεωργίου ΒΟΓΙΑΤΖΗ του Χαράλαμπου, 
κλάδου ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ με βαθμό Β΄, 9ο Μ.Κ..

Βεβαιώνεται ότι ολοκληρώθηκε ο αυτεπάγγελτος έλεγ-
χος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων 
υπόψη για τον διορισμό δικαιολογητικών του εν θέματι 
υπαλλήλου και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη γνήσιου 
δικαιολογητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
28 παρ. 5 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014).

(Αριθμ. βεβαίωσης: 5919/ΤΜ/αμ/10.12.2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7472526727/11.12.2018).

Με την 4/2018/11-12-2018 Πράξη του Προέδρου της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 155 και 156 του 
ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του ν. 4024/2011, γίνεται 
δεκτή η παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα 
και με την από 3.12.2018 υποβληθείσα αίτηση παραί-
τησης, του πρώην υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ελληνικής Ολυ-
μπιακής Επιτροπής Νικολάου ΠΡΑΠΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ, κλάδου ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ με βαθμό Γ΄, 7ο Μ.Κ..

Βεβαιώνεται ότι ολοκληρώθηκε ο αυτεπάγγελτος έλεγ-
χος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων 
υπόψη για τον διορισμό δικαιολογητικών του εν θέματι 
υπαλλήλου και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη γνήσιου 
δικαιολογητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
28 παρ. 5 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014).

(Αριθμ. βεβαίωσης: 5921/ΤΜ/αμ/10.12.2018).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5095641866/11.12.2018).

Με την 3/2018/11.12.2018 πράξη του Προέδρου της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 155 και 156 του 
ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του ν. 4024/2011, γίνεται 
δεκτή η παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα 
και με την από 23.11.2018 υποβληθείσα αίτηση παραί-
τησης, του πρώην υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ελληνικής Ολυ-
μπιακής Επιτροπής Χαράλαμπου Χρήστου του Σταύρου, 
κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με βαθμό Α΄, 6ο Μ.Κ..

Βεβαιώνεται ότι ολοκληρώθηκε ο αυτεπάγγελτος έλεγ-
χος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων 
υπόψη για τον διορισμό δικαιολογητικών του εν θέματι 
υπαλλήλου και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη γνήσιου 
δικαιολογητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
28 παρ. 5 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014).

(Αριθμ. βεβαίωσης: 5920/ΤΜ/αμ/10.12.2018).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1012512412/11.12.2018).

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ  
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*03015973112180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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