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1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Με την 6939/4339/30-05-2017 απόφαση του Προέ-
δρου της Βουλής των Ελλήνων, προσλαμβάνεται η Δή-
μητρα Σκουλαρίκη του Ιωάννη, κάτοχος απολυτηρίου 
Λυκείου και βεβαίωσης σπουδών γραφιστικού και βιομη-
χανικού σχεδίου και αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου 
της ιδιωτικής σχολής «ΒΑΚΑΛΟ», έχουσα επαγγελματική 
εμπειρία ως γραφίστρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ειδικού Κανονισμού του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνι-
κού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 -
ΦΕΚ 122/Α/30-6-2016, του Κανονισμού της Βουλής, 
Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α/1997, όπως ισχύει), με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους 
απασχόλησης και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, 
σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση προβλεπόμενη από 
την παρ. 4 του άρθρου 3 του ως άνω Ειδικού Κανονισμού 
και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 4 αυτού, με ανά-
λογη εφαρμογή, κατά την παρ. 2 εδ. β΄ του προαναφε-
ρόμενου άρθρου 3, των διατάξεων του άρθρου 85 παρ. 
1, 2, 5, 9 και 10 του Κανονισμού της Βουλής, (Μέρος Β’, 
ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση ει-
δικών αναγκών ως προς την παραγωγή και μετάδοση 
των προγραμμάτων του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού 
Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, ιδιαίτερα στο αντικεί-
μενο των γνώσεων και της εμπειρίας της.

Ως μηνιαίος βασικός μισθός της καθορίζεται, σύμ-
φωνα με τα τυπικά προσόντα της, ο μισθός του 1ου μι-
σθολογικού κλιμακίου (ΜΚ 01) της ΔΕ κατηγορίας του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως τούτος ισχύει για 
τους υπαλλήλους της Βουλής.

Οι διατάξεις του άρθρου 95, σε συνδυασμό με αυτές 
του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’ -

ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύουν και θα ισχύουν κάθε 
φορά για το προσωπικό της Βουλής, έχουν ανάλογη 
εφαρμογή και για την προαναφερόμενη.

Η προαναφερόμενη, στην οποία μπορεί να ανατίθενται 
και καθήκοντα άλλων υπηρεσιών της Βουλής, θα προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες της υπό την καθοδήγηση κάθε εξου-
σιοδοτημένου, κατά τον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος 
Β’- ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει, ή τον Ειδικό Κανονισμό 
του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βου-
λής, οργάνου, εντός του ωραρίου του Σταθμού και των 
υπηρεσιών της Βουλής και σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Όσον αφορά κάθε θέμα που θα αναφέρεται στην υπη-
ρεσιακή της κατάσταση (κάθε μορφής άδειες, πειθαρ-
χικό δίκαιο, καθήκοντα, υποχρεώσεις, νοσηλεία, κ.λπ.), 
θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά 
και για το λοιπό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
προσωπικό της Βουλής.

Η σχέση της προαναφερόμενης με την Βουλή, λύεται 
αυτοδίκαια με την αποχώρησή της για οποιοδήποτε λόγο 
ή μετά την παρέλευση δύο (2) ετών, οπότε αποχωρεί 
από την υπηρεσία δίχως καμία αποζημίωση για την αιτία 
αυτή και χωρίς καμία διατύπωση.

Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής εξουσιοδοτείται να 
υπογράψει, εκ μέρους της Βουλής, τη σχετική σύμβαση.

(Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσι-
ών της Βουλής: 6941/4341/30-05-2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημοσίου: 5011124791/30-05-2017).

  Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Με την αριθμ. 57035/Γ1/03-04-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 παρ. 1 του ν.  3528/2007 «Κύρωση του Κώ-
δικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», την αρ. 16131/
Γ1/01-02-2016 (Φ.Ε.Κ. 291/τ.Γ΄/31-03-2016) απόφαση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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διορισμού υπαλλήλων και την από 14-02-2017 υπεύ-
θυνη δήλωση της Σταμούλη Ζωής του Θωμά ανακα-
λείται η αριθμ. 16131/Γ1/01-02-2016 (Φ.Ε.Κ. 291/τ.Γ΄/
31-03-2016) απόφαση κατά το μέρος που αφορά στον δι-
ορισμό της Σταμούλη Ζωής του Θωμά σε κενή οργανική 
θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων 
Σχέσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Κατά τα 
λοιπά, η εν λόγω απόφαση παραμένει ως έχει.

(Aρ. βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4512429121/
06-03-2017).

  Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Mε την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/186653/
10733/2360/29-05-2017 πράξη του Υφυπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/Α/2007) και τις διατάξεις του άρθρου 48 του 
ν. 993/1979, όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 54 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30-08-1988), διαπι-
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της 
ΣΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ, ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου υπαλλήλου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμ-
ματέων, με βαθμό Α΄, από 22/05/2017 τελευταία ημερο-
μηνία εργασίας στην υπηρεσία κατόπιν παραίτησης της 
για συνταξιοδότηση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7845639141/
23-05-2017).

    Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/198880/
11463/2489/30-05-2017 απόφαση του Υφυπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3528/2007, ανακαλείται η με 
αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/302947/214216058/
19-09-2016 (ΑΔΑ.: ΩΤΜ24653Π4-5ΑΟ) απόφαση διο-
ρισμού του  ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ – 
ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ στο Ν.Π.Ι.Δ. «Στάδιο Ει-
ρήνης και Φιλίας» εποπτευόμενου φορέα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1004/Γ΄/11-10-2016, λόγω ρητής μη αποδοχής του δι-
ορισμού του, όπως προκύπτει κατόπιν της από 07-02-2017
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του προς το Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1007984782/
26-10-2016).

Ο Υφυπουργός

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

   Με την υπ΄ αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1080577 ΕΞ 2017/26-05-2017
διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 και 
ν. 4329/2016 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
ΣΥΡΤΣΑΚΟΥ-ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 
υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από 
19-04-2017 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
27-03-2017).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2111995411/
23-05-2017).

      Με την υπ΄ αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1080582 ΕΞ 2017/26-05-
2017 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 
και ν. 4389/2016 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ-
ση του ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΘΩΜΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ υπαλ-
λήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών από 
23-05-2017 λόγω παρέλευσης άπρακτου διμήνου από 
την από 22-03-2017 αίτηση παραίτησης. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6491794101/
23-05-2017).

  Με εντολή του Διοικητή
Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΡΑΣ

Ι

5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ     ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Με την 785/18.05.2017 απόφαση του Δημάρχου Κω, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα: με τις διατάξεις: α) των άρ-
θρων 58 και 280 του ν. 3852/2010, β) του άρθρου 170 
του ν. 3584/2007, γ) των άρθρων 14 και 21 παρ. 3 του 
ν. 2190/1994, όπως ισχύουν και δ) της παραγράφου 9 
του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, όπως ισχύει, λύεται από 
17.05.2017, η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου της Μαρίας-Διονυσίας Καραθάνα του Αθα-
νασίου, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, απασχολούμενης 
στο Δήμο Κω για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα Ρομά», κατόπιν της 
14480/17.05.2017 υπεύθυνης δήλωσης παραίτησής της.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2460119611/
17.05.2017).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
31535/29.05.2017).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  Με την αριθμ. 178345/735/23-5-2017 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής , που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 148, 156 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και τις διατάξεις του 
άρθρου 159 του ν. 3852/2010, διαπιστώνεται η αυτοδί-
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου υπαλ-
λήλου Κουτσού Χρήστου του Σαραφιανού , κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών με βαθμό Α΄, στις 23-5-2017, ημερομηνία 
κατά την οποία εμμένει στην από 8-5-2017 αρχική αίτηση 
παραίτησής του από την υπηρεσία.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4127106331/
23.05.2017).

  Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ι

7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την 56/16-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 20 και άρθ. 77 
ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/
τ.Β΄) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του 
ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) η Μαρία Γαβουνέ-
λη του Νικολάου, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια σε θέση 
καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με 
μονιμότητα της Νομικής Σχολής του ιδρύματος με γνω-
στικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 1133/9-11-2015/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25.5.2017).

      Με την 74/18-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και αρθ.77 
του ν. 4009/2011, και την από 23-5-2013 απόφαση της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) 
του ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Δημήτριος 
Βλαχοδημητρόπουλος του Γεωργίου, μόνιμος επίκου-
ρος καθηγητή σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του ανα-
πληρωτή καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμε-
νο «Ιατροδικαστική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 
(ΦΕΚ 288/15-3-2012/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25-5-2017).

      Με την 66/18-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και 77 

του ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 απόφαση της 
Παν/κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) διορίζεται 
(εξελίσσεται) ο Κωνσταντίνος Βουμβουράκης του Ιωάν-
νη, μόνιμος αναπληρωτής καθηγητής σε θέση καθηγη-
τή πρώτης βαθμίδας με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο 
«Νευρολογία-Νευροανοσολογία», επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα (ΦΕΚ 46/27-1-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25-5-2017).

      Με την 69/18-5-17 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και άρθ. 77 
του ν. 4009/2011, του άρθ. 50 του ν. 4115/2013 και την 
από 23-5-13 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) του ιδρύματος, διορίζε-
ται (εξελίσσεται) ο Κωνσταντίνος Δημητρακάκης του Εμ-
μανουήλ, επίκουρος καθηγητής με μονιμότητα σε θέση 
καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με 
μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολο-
γία-Χειρουργική Μαστού», επειδή έχει τα νόμιμα προ-
σόντα. (ΦΕΚ 816/2-9-2016/τ.Γ').

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25-5-2017).

      Με την 72/18-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και άρθ. 77 
του ν. 4009/2011 και την από 23-5-13 απόφαση της Πα-
νεπιστημιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) του 
ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Νικόλαος Γούτας 
του Δημητρίου, επίκουρος καθηγητής με μονιμότητα 
σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή κα-
θηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδι-
καστική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 627/
18-6-2013/τ.Γ΄)

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25- 5-2017).

      Με την 55/16-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 20 και 
άρθ. 77 ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 (ΦΕΚ 1919/
7-8-2013/τ.Β΄) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του του ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) η Ευθυμία 
Κινίνη του Ιωάννη, Λέκτορας με θητεία σε θέση καθη-
γητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία 
της Νομικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορι-
κό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 223/
10-3-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25.5.2017).

      Με την 83/29-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, άρθρ. 
19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 70 του 
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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, μονιμοποιείται η 
Εκάβη Αθανασοπούλου του Μενελάου, σε θέση καθηγη-
τή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχο-
λής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

      Με την 65/18-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και 77 
του ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 απόφαση της 
Παν/κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) διορίζε-
ται (εξελίσσεται) ο Κωνσταντίνος Πάντος του Ιωάννη, 
μόνιμος αναπληρωτής καθηγητής σε θέση καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμε-
νο «Φαρμακολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα
(ΦΕΚ 638/3-7-2015/τ.Γ’).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25-5-2017).

    Με την 57/16-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 20 και 
άρθ. 77 ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 (ΦΕΚ 1919/
7-8-2013/τ.Β΄) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του του ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Φίλιππος 
Βασιλόγιαννης του Κωνσταντίνου, επίκουρος καθηγη-
τής με θητεία σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του ανα-
πληρωτή καθηγητή με μονιμότητα της Νομικής Σχολής 
του ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του 
Δικαίου», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 232/
16-3-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25.5.2017). 

       Με την 70/18-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και αρθ.77 
του ν. 4009/2011, και την από 23-5-13 απόφαση της Πα-
νεπιστημιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ.Β΄) του 
ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) η Αρτεμησία Ντονά 
του Αγησιλάου, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια σε θέση 
καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με 
μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Τοξικολογία», επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 106/3-2-12 τ.Γ΄)

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25.5.2017 )

      Με την 61/16-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 20 και 
άρθ. 77 ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 (ΦΕΚ 1919/
7-8-2013/τ.Β΄) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του του ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται ο Κωνστα-
ντίνος Μυλωνάς του Λάμπρου, μόνιμος αναπληρωτής 
καθηγητής σε θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με μο-

νιμότητα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Επιστη-
μονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία» , επει-
δή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 841/12-9-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25.5.2017).

      Με την 75/18-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και αρθ. 77 
του ν. 4009/2011 και την από 23-5-13 απόφαση της Πα-
νεπιστημιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) του 
ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Μιχαήλ Ρέντζος 
του Νικολάου, επίκουρος καθηγητής με μονιμότητα σε 
θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθη-
γητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολο-
γία-Νευρομυϊκά Νοσήματα», επειδή έχει τα νόμιμα προ-
σόντα. (ΦΕΚ 790/25-8-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25-5-2017).

    Με την 67/18-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και άρθ. 77 
του ν. 4009/2011, του άρθ. 50 του ν. 4115/2013 και την 
από 23-5-2013 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) του ιδρύματος, διορίζε-
ται (εξελίσσεται) ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος του Πα-
ναγιώτη, επίκουρος καθηγητής με μονιμότητα σε θέση 
καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με 
μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία», επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 791/25-8-2016/τ.Γ').

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25.5.2017). 

   Με την 64/18-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 20 και 
άρθ. 77 ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 (ΦΕΚ 1919/
7-8-2013/τ.Β΄) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του του ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Γεώργιος 
Βάρτζελης του Τιμοθέου, Λέκτορας με θητεία σε θέση 
καθηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θη-
τεία της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας με 
γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Νευρολογία», επει-
δή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 801/29-8-2016/τ.Γ').

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25-5-2017). 

     Με την 71/18-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και άρθ. 77 
του ν. 4009/2011, του άρθ. 50 του ν. 4115/2013 και την 
από 23-5-2013 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) του ιδρύματος, διορίζεται 
(εξελίσσεται) η Χρυσούλα Στάικου του Βασιλείου, επί-
κουρη καθηγήτρια με μονιμότητα σε θέση καθηγητή της 
βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με μονιμότητα της 
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Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνω-
στικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία», επειδή έχει τα νό-
μιμα προσόντα. (ΦΕΚ 816/2-9-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25-5-2017).

      Με την 54/16-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 20 και 
άρθ. 77 ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 (ΦΕΚ 1919/
7-8-2013/τ.Β΄) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του του ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Γεώργιος 
Λέκκας του Κωνσταντίνου, επίκουρος καθηγητής με θη-
τεία σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή 
καθηγητή με μονιμότητα της Νομικής Σχολής του ιδρύ-
ματος, με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο», επει-
δή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 223/10-3-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25.5.2017).

      Με την 53/10-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 20 και άρθ. 77 
ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 απόφαση της Πανε-
πιστημιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) διορί-
ζεται (εξελίσσεται) ο Γεώργιος Παραδείσης του Παραδεί-
ση, μόνιμος επίκουρος καθηγητής σε θέση καθηγητή της 
βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με μονιμότητα της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με 
γνωστικό αντικείμενο «Κλασικός Αθλητισμός - Αθλητι-
κοί Δρόμοι», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 470/
26-5-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3100/23.5.2017).

      Με την 58/16-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 20 και άρθ. 77 
παρ. 3 ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 (ΦΕΚ 1919/
7-8-2013/τ.Β΄) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του του ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Ιάκωβος 
Βενιέρης του Ευαγγέλου, λέκτορας με θητεία σε θέση κα-
θηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία 
της Νομικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορι-
κό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ 230/
16-3-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25.5.2017).

      Με την 59/16-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και άρθ. 77 
του ν. 4009/2011, και την από 23-5-2013 απόφαση της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) 
του ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) η Αριστέα Βε-
λεγράκη του Φιλοκτήτη, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια 
σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή κα-
θηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Μυκη-
τολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 388/
24-4-2008/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25-5-2017).

      Με την 68/18-5-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και άρθ. 77 
του ν. 4009/2011, του άρθ. 50 του ν. 4115/2013 και την 
από 23-5-2013 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του (ΦΕΚ 1919/7-8-2013/τ.Β΄) του ιδρύματος, διορίζεται 
(εξελίσσεται) ο Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς του Θαλή, επί-
κουρος καθηγητής με μονιμότητα σε θέση καθηγητή της 
βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με μονιμότητα της 
Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνω-
στικό αντικείμενο «Μικροβιολογία-Βακτηριολογία», επει-
δή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 816/2-9-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3170/25-5-2017).

  O Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την 20147/29 .5.2017 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 και το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 μονιμο-
ποιείται ο Χαράλαμπος Μουστακίδης του Κωνσταντίνου, 
επίκουρος καθηγητής με θητεία στον Τομέα Πυρηνικής 
Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του 
Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, με 
γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πυρηνική Φυσική 
Χαμηλών Ενεργειών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 
Διαπιστώνεται η μετατροπή της θέσης του Χαράλαμπου 
Μουστακίδη του Κωνσταντίνου σε προσωποπαγή θέση 
μόνιμου επίκουρου καθηγητή στον Τομέα Πυρηνικής 
Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του 
Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών σε 
εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011.

  Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ 

Ι

   ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 Με την αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/29128/2780/325/
14.03.2017 πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 (παρ. 3 και 4α) 
του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το ν.  4076/2012 και το ν.  4115/2013, της αριθμ. 18/
656/4.10.2012 κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου μας, της παρ. 4 του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016/τ.Α΄), όπως αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/13.07.2016/τ.Α΄), καθώς και του 
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άρθρου 4 της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 
(ΦΕΚ 225/31.01.2017/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, δι-
ορίζεται ο μόνιμος επίκουρος καθηγητής Σπυρίδων 
Τσαντίνης του Κωνσταντίνου, σε θέση καθηγητή, της 
βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος 
Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό 
Δικονομικό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 
(ΦΕΚ 1048/27.09.2012/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3100/23.5.2017). 

     Με την αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/39892/4133/540/
26.05.2017 πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως 
ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 70 του 
ν. 4386/2016 (Α΄83), και το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/
2016 (Α΄129), του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 όπως 
ισχύει, καθώς και της απόφασης Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27-1-2017 (Β΄225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, μονιμοποιείται ο Μιχαήλ Κατωτομιχε-
λάκης του Αριστείδη, επίκουρος καθηγητής του Τομέα 
Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας, με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγο-
λογία» στη θέση της βαθμίδας που κατέχει, επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

Ι

    ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

  Με την αριθμ. 6505/17/ΓΠ/09-05-2017 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 
και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει σήμερα και την αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27-1-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, διορίζεται μετά από εξέλιξη, η μόνι-
μη αναπληρώτρια καθηγήτρια, Χαρίκλεια Σταθοπούλου-
Βασιλονικολού του Παναγιώτη σε μόνιμη θέση καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική 
των Μαθηματικών», του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδι-
κής Αγωγής, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. 947/04-10-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3100/23.5.2017). 

      Με την αριθμ. 7001/17/ΓΠ/16-05-2017 πράξη του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 20 και 77 του 
ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα και την αρ. 1322/
2-2-2012 (ΦΕΚ 421/23-2-2012/τ. Β΄) απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. συν. 104/
13-1-2012), όπως ισχύει σήμερα, διορίζεται μετά από 
εξέλιξη, ο λέκτορας με θητεία Ιωάννης Τριανταφύλλου 

του Σπυρίδωνα, σε θέση καθηγητή, της βαθμίδας του 
επίκουρου καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικεί-
μενο «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική», του 
Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρι-
κή της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ.  610/
30-06-2016/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3171/25.5.2017).

Ο Πρύτανης

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ι

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Με την αριθμ. 11397/30-03-2017 απόφαση του Προ-
έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005
(ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16-06-2005), τις διατάξεις του π.δ. 354/
2002 (ΦΕΚ 298/τ.Α΄/05-12-2002), όπως ισχύουν, τις δι-
ατάξεις του π.δ. 358/2002 (ΦΕΚ 300/τ.Α΄/06-12-2002), 
όπως ισχύουν, τις διατάξεις π.δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132/
τ.Α΄/05-06-2013), όπως ισχύουν, την αριθμ. 9302/
29-06-2011 αίτηση του ενδιαφερομένου και με την 
αριθμ. 134/2016 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Διοικη-
τικού Εφετείου Πατρών, εντάσσεται βαθμολογικά, από 
29-06-2011 (ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησής 
του), ο Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος του Χαραλά-
μπους, από τη μόνιμη θέση υπαλλήλου της κατηγορίας 
ΔΕ του κλάδου ΔΕ Τεχνικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του προσωρι-
νού κλάδου κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο 
ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 και σε εκτέλεση της 
αριθμ. 134/2016 απόφασης του Γ΄ Τμήματος του Δι-
οικητικού Εφετείου Πατρών, η οποία καταργείται με 
τον οιονδήποτε τρόπο αποχώρησής του. Ο παραπάνω 
υπάλληλος δεν εξομοιώνεται με τους πτυχιούχους των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και δεν 
υπάρχει καμία τυπική ή ουσιαστική εξομοίωση του πτυ-
χίου του. Η παραπάνω θέση ΔΕ Τεχνικού δεν καταργείται 
με την προσωρινά συνιστώμενη ΤΕ Εργοδηγών, αλλά 
μετατρέπεται σε θέση άλλου κλάδου.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 2804/12-05-2017).

  Ο Πρόεδρος  

ΒΑΣ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

 Ι

   ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 Με την υπ' αριθμ. 34/10-4-2017 πράξη του Προέ-
δρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, 
η οποία εκδόθηκε σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 36/
20-12-2016 (θέμα 22) απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με 
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τις διατάξεις των άρθρων 6 και 21 του ν. 2690/1999 και 
της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3528/2007 και 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Α2β/Γ. Π.30744/9-5-2017
απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ανακαλείται η υπ' 
αριθμ. Υ10β/Γ.Π.137664/20-1-2010 προηγούμενη από-
φασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ.Γ΄/
4-2-2010, ως προς το μέρος που αφορά τον διορισμό του 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμου 
υπαλλήλου με Γ΄ βαθμό και ΔΓ2 Μ.Κ., σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέα Σάμου), από την 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1 Κ/2009 (ΦΕΚ 18/27-1-2009/
τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ), λόγω ανάκλησης του τυπικού 
προσόντος διορισμού του και συγκεκριμένα του υπ' 
αριθμ. 07172613 GR Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Διασώστης-Πλήρωμα 

Ασθενοφόρου» με την υπ' αριθμ. ΔΠ/10949/19-2-2015 
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως διορθώθηκε 
με την υπ' αριθμ. ΔΠ/11168/24-3-2017 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συνέπεια πλαστού τίτλου σπουδών, 
όπως προέκυψε μετά το υπ' αριθμ. Φ/21/3176/9-4-2014 
έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ανα-
δρομικά από 12-2-2010, ημερομηνία ανάληψης υπη-
ρεσίας του, διότι εν γνώσει του συνέβαλε στη σχετική 
διαδικασία πρόσληψης, ενώ δεν κατείχε νόμιμα τα απα-
ραίτητα τυπικά προσόντα και ως εκ τούτου αίρεται ο 
χρονικός περιορισμός ανάκλησης της πράξης διορισμού 
του, αφού η έκδοση αυτής προκλήθηκε από απατηλή 
ενέργεια του ιδίου και ανακαλείται οποτεδήποτε.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7879107632/22-5-2017). 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΩΝ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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*03005340906170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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