
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Με την αριθμ. 41038/04.10.2017 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των αριθμ. 70, 73 και 74 του 
ν. 3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημο-
σίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/ 2007) όπως ισχύουν, β) τις διατάξεις 
του αριθμ. 12 παρ. 5 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή-
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότη-
τας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44/2004), γ) τα αριθμ. 4
του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39/2001) « Καθορισμός προ-
σόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα « και του μόνου αριθμ. του π.δ. 347/2002 (ΦΕΚ 
Α΄ 315/2003), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, δ) 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 237/2014) «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητι-
κών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε) την αριθμ. 
11213/29.03.2017 αίτηση της υπαλλήλου του Ιδρύματος 
με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, Μίσσα Αλεξάνδρα του Γρηγορί-
ου με τους επισυναπτόμενους σε αυτή τίτλους σπουδών, 
από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, της Σχολής «Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας 
και Πολιτισμού», του Τμήματος «Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισμού» με ημ. κτήσης πτυχίου την 26.01.2016, με 
την οποία ζητά την μετάταξή της σε ειδικότητα ανώτερης 
κατηγορίας, λόγω απόκτησης τίτλου σπουδών ανώτε-
ρης εκπαιδευτικής βαθμίδας και στ) την από 12.07.2017 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προ-
σωπικού του Ε.Μ.Π., μετατάσσουμε, την υπάλληλο του 
Ε.Μ.Πολυτεχνείου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, Μίσσα Αλεξάνδρα του Γρηγορίου με 
ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και Β΄ βαθμό, σε 
συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης ομοιόβαθμη ορ-
γανική θέση, με ταυτόχρονη κατάργηση της θέσης που 
κατέχει, στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων: 6936/23.10.2017)

Ο Πρύτανης

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

    ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην αριθμ. 68260/19-07-2017 απόφαση της Πρυτάνε-
ως του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1131/τ. Γ΄/ 10.11.2017, στη σελίδα 8159, στην 
α΄ στήλη, στον 7ο στίχο, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «... Χαροκοττείου ...»
στο ορθό: «... Χαροκοπείου ...»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την αριθμ. 29477/17-10-2017 πράξη του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
των άρθρων 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρ-
θρου 70 του ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 και του άρθρου 30 του ν. 4452/2017, την 
ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/ 
20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την κοινή υπουργική από-
φαση Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/
16-10-2013 τ. Β΄) καθώς 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 επίκουρος καθηγητής 
με μονιμότητα Πανταζής Γεωργίου του Ευαγγέλου, σε 
οργανική θέση καθηγητή, της βαθμίδας του μόνιμου 
αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Εγγείων Βελτιώσε-
ων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Δια-
χείριση Αρδευτικού Νερού και Αρδεύσεις».

Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 56/
26-1-2017 τ. Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 7858/13.11.2017)

      Με την αριθμ. 638/2 -11-2017 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των 
άρθρων 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρ-
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θρου 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 ερμη-
νευτική εγκύκλιο αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-
7-2016 του Υπ.ΠΕ.Θ. και την κοινή υπουργική απόφα-
ση Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/
16-10-2013 τ. Β΄) καθώς και την υπουργική απόφαση 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄),
διορίζεται, μετά από εξέλιξη, η μόνιμη αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Κωνσταντίνα Συμεωνίδου του Παναγιώτη, 
σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, 
της βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 

στον Τομέα Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Τγείας, επειδή έχει τα νό-
μιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φυ-
σιολογία».

Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1246/ 
7-12-2016 τ. Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 7858/13.11.2017)

  Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την αριθμ. 4213 Α/16.11.2017 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ Α΄ 99) και της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), κατατάσσεται η Δέσποινα Χατζηδιάκου του Αναστασί-
ου, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κατηγορίας Π.Ε. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με 
γνωστικό αντικείμενο «Δημιουργική Κίνηση», στη μόνιμη βαθμίδα Α΄ από 09.10.2017, ημερομηνία δημοσίευσης 
του ΦΕΚ ένταξης της σε θέση, που έχει συσταθεί, αυτής της κατηγορίας (ΦΕΚ ένταξης 993/09.10.2017, τ. Γ΄).

      Με την αριθμ. 4211 Α/16.11.2017 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ Α΄ 99) και της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 117), κατατάσσονται σε βαθμίδες τα παρακάτω μέλη Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από 09.10.2017, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ ένταξής τους σε 
θέσεις που έχουν συσταθεί, αυτής της κατηγορίας (ΦΕΚ ένταξης 993/09.10.2017, τ. Γ΄), ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ-
ΚΕΙΜΕΝΟ

1 Γεώργιος Κρητικός 
του Εμμανουήλ

Π.Ε. Β Επιστημών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού

Ανθρωπιστικών 
Επιστημών

Διδακτική Θετι-
κών Επιστημών με 
χρήση Τ.Π.Ε.

2 Νικόλαος Ταψής
του Στυλιανού

Π.Ε. Α Επιστημών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού

Ανθρωπιστικών 
Επιστημών

Εικονική Πραγ-
ματικότητα στην 
Εκπαίδευση και 
τον Εκπαιδευτικό 
Σχεδιασμό

3 Μαρία Αγυρίου του 
Γεωργίου

Π.Ε. Α Επιστημών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού

Ανθρωπιστικών 
Επιστημών

Μουσική Παιδα-
γωγική: Εφαρμο-
σμένη Διδακτική 
στο Νηπιαγωγείο

4 Μαριάννα Μίσιου
του Γεωργίου

Π.Ε. Α Επιστημών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού

Ανθρωπιστικών 
Επιστημών

Σχεδιαστικές
Λογοτεχνίας

5 Μαρία Κουρουτσίδου 
του Θεοδώρου

Π.Ε. Α Επιστημών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού

Ανθρωπιστικών 
Επιστημών

Κοινωνία
και Εκπαίδευση

6 Νεκτάριος Ζάρρας 
του Ιωάννη

Π.Ε. Α Μεσογειακών Σπουδών Ανθρωπιστικών 
Επιστημών

Βυζαντινή Αρχαιο-
λογία και Τέχνη

      Με την αριθμ. 4208Α/15.11.2017 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ Α΄ 99) και της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 117), κατατάσσεται σε βαθμίδα το παρακάτω μέλος Ερ-
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γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από 9/10/2017, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ ένταξής της σε 
θέση, που έχει συσταθεί, αυτής της κατηγορίας (ΦΕΚ ένταξης 993/09.10.2017, τ. Γ΄), ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΙΑΔΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του Παναγιώτη

Π.Ε. Α ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την αριθμ. 16902/17/ΓΠ/10-11-2017 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 
20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 70, παρ. 4 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 παρ. 1 
του ν. 4452/2016 (Α΄ 17) και την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 (Β΄ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, μονιμοποιείται η Ανδρεάνα 
Πεξαρά του Στυλιανού, σε θέση καθηγητή, της βαθμί-
δας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο 
«Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης», του Τμήματος 
Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας την οποία κατέχει, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

    Με την αριθμ. 17013/17/ΓΠ/13-11-2017 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 
20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 70, παρ. 4 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 παρ. 1
του ν. 4452/2016 (Α΄ 17) και την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 (Β΄ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, μονιμοποιείται ο Χαρίλαος 
Σανδαλίδης του Γεωργίου, σε θέση καθηγητή, της βαθμί-
δας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμε-
νο «Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης», του Τμή-
ματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, της 
Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας την οποία κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

    Με την αριθμ. 16900/17/ΓΠ/10-11-2017 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 
20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 70, παρ. 4 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 παρ. 1
του ν. 4452/2016 (Α΄ 17) και την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 (Β΄ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, μονιμοποιείται ο Νικόλαος 
Σολωμάκος του Μιχαήλ, σε θέση καθηγητή, της βαθμί-
δας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο 
«Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης», του Τμήματος 
Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανε-

πιστημίου Θεσσαλίας την οποία κατέχει, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ι

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την αριθμ. 5701/19-10-2017 πράξη του Πρύτα-
νη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Θεσσαλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
ισχύουν, της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3794/2009 
(Α΄ 156) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 20 του 
ν. 4009/2011, (Α΄ 195), του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, 
(Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρ-
θρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
του εδ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 3 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), μετακινείται ο 
Γεώργιος Περαντζάκης του Σπυρίδωνα, Επίκουρος Καθη-
γητής σε μόνιμη τακτική θέση με γνωστικό αντικείμενο 
«Τεχνολογία Περιελίξεων και Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμο-
γές», από το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, 
στην ίδια βαθμίδα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, 
με μεταφορά της πίστωσης της θέσης.

(Αριθμ. βεβ. Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
7942/15-11-2017)

      Με την αριθμ. 5611/19-10-2017 πράξη του Πρύτα-
νη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Θεσσαλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
ισχύουν, της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3794/2009 
(Α΄ 156) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 20 του 
ν. 4009/2011, (Α΄195), του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, 
(Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρ-
θρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και αντικαταστάθηκε 
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με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
του εδ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 3 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), μετακινείται 
ο Γεώργιος Δουλγέρης του Κυριάκου, Καθηγητής Εφαρ-
μογών σε προσωποπαγή θέση με γνωστικό αντικείμενο 
«Εφηρμοσμένη Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρικές Μετρή-
σεις», από το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, 
στην ίδια βαθμίδα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, 
με μεταφορά της πίστωσης της θέσης.

(Αριθμ. Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των:7942/15-11-2017)

  Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΗΣ

Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Με την 3070/16.11.2017 απόφαση του Διευθυντή του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), προάγονται οι:

1. Τσαγγούρη Ιωάννα του Γεωργίου, Ερευνήτρια Γ΄ 
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του Διαστή-
ματος με έμφαση στην Ιονόσφαιρα της Γης», σε θέση 
Ερευνητή Β΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική 
του Διαστήματος με έμφαση στην Ιονόσφαιρα της Γης», 
του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής, Διαστημι-
κών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την 2682/10.10.2017 
απόφαση της Επιτροπής Κρίσης και σε εφαρμογή της 
874/5.4.2017 προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων 
Ερευνητών Β΄ βαθμίδας στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

2. Συκιώτη Όλγα του Αριστείδη, Ερευνήτρια Γ΄ βαθμί-
δας με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπιση του χερ-
σαίου και υδάτινου περιβάλλοντος με έμφαση σε δέκτες 
SAR και υπερφασματικούς δέκτες», σε θέση Ερευνητή Β΄ 
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπιση του 
χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος με έμφαση σε δέ-
κτες SAR και υπερφασματικούς δέκτες», του Ινστιτούτου 
Αστρονομίας Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών 
και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών, σύμφωνα με την 2683/10.10.2017 απόφαση της 
Επιτροπής Κρίσης και σε εφαρμογή της 874/5.4.2017 
προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ερευνητών Β΄ 
βαθμίδας στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

Βεβαιώνεται ότι, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋ-
πολογισμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οικο-
νομικού έτους 2017 (Κωδικός Φορέα 19710, Κ.Α.Ε. 2418) 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

      Με την 3071/16.11.2017 απόφαση του Διευθυντή του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Προέδρου του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), εγκρίνεται η πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητών Γ' 
βαθμίδας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών:

1. Διορίζεται η Μουσλοπούλου Βασιλική του Νικολάου, 
σε κενή οργανική θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με τριετή 
θητεία και γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική των πλα-
κών με έμφαση στη Νεοτεκτονική-Σεισμοτεκτονική» στο 
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, σύμφωνα με την 2859/20.10.2017 απόφαση της 
Επιτροπής Κρίσης και σε εφαρμογή της 1545/15.6.2017 
προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ερευνητών Γ΄ 
βαθμίδας στο Γ.Ι. του ΕΑΑ.

2. Διορίζεται η Κτενίδου Όλγα - Τζόαν του Στεφάνου, 
σε κενή οργανική θέση Ερευνητή Γ΄ με τριετή θητεία και 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Σεισμολογία με έμφαση 
στα δίκτυα - Ενόργανη παρακολούθηση Στατικών και 
Δυναμικών Φορτίσεων», στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την 
2859/20.10.2017 απόφαση της Επιτροπής Κρίσης και σε 
εφαρμογή της 1545/15.6.2016 προκήρυξης πλήρωσης 
δύο (2) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας στο Γ.Ι. του ΕΑΑ.

Βεβαιώνεται ότι, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋ-
πολογισμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οικο-
νομικού έτους 2017 (Κωδικός Φορέα 19710, Κ.Α.Ε. 2418) 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΙΩΝΗΣ
Ι

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Με την αριθμ. φ6/34512/13-11-2017 απόφαση του 
Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3329/2005, του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, της παρ. 4 
του άρθρου 50 του ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
68 του ν. 4370/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 35 του 
ν. 4461/2017, της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 
(ΦΕΚ 839 Β΄/30-03-2016) απόφασης του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και κατόπιν της αριθμ. 
31479/09-10-2017 αίτησης μετάταξης της υπαλλήλου 
και των αριθμ. 19178/30-10-2017 και αριθμ. 13840/ 
17-10-2017 θετικών εισηγήσεων των Διοικητών του 
Π.Γ.Ν. Λάρισας - Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τρια-
νταφύλλειο» και του Γ.Ν. Καρδίτσας, αντίστοιχα, μετα-
τάσσεται η ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ του Βασιλείου, μόνιμη 
υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων του Γ.Ν. 
Καρδίτσας, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του 
Π.Γ.Ν. Λάρισας-Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριαντα-
φύλλειο» (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας 
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»), χωρίς να προκαλεί-
ται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

  Ο Διοικητής
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

    Με την αριθμ. 24268/01.11.2017 απόφαση του Διοι-
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 
156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση της μονίμου υπαλλήλου, ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
του Ευαγγέλου, Κατηγορίας Δ.Ε., Κλάδου Διοικητικών 
Γραμματέων - ειδ. Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό 
Α΄ και αποδοχές του 9ου Μισθολογικού Κλιμακίου του 
ν. 4354/2015, καχόπιν της από 02.10.2017 δεύτερης αί-
τησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί-
τησης 12.09.2017).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6298237338/ 
16.10.2017)

  Ο Διοικητής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

    Με την 23150/16.11.2017 διαπιστωτική πράξη του Δι-
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος 
Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της ΧΑΪΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ δόκιμης υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, 
με βαθμό Δ΄ και 3ο Μ.Κ, λόγω παρέλευσης άπρακτου 
διμήνου από την 07.09.2017 αίτηση παραίτησής της.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2810114814/ 
07.11.2017)

Ο Διοικητής

ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ
Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

    Με την αριθμ. 11527/22.09.2017 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ» και του 
διασυνδεόμενου σε αυτό Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την αριθμ. 3η/14.07.2017 θετική γνωμοδότηση (θέμα 36ο) του ΣΤ΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και τις 
διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρα 70, 73 και 74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετατάσσεται η υπάλληλος του 
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης Μανδηλαρά Μαρία του Ιωάννη του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού 
Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου, σε κενή οργανική θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών-
Γραμματέων εντός του νοσοκομείου ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Δ΄ 3ο

(Αριθμ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας: 4110/19.10.2017)

  Ο Διοικητής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

    Με την 853/18-9-2017 απόφαση του Διοικητή του Γε-
νικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», 
η οποία εκδόθηκε μετά την 4η/12-5-2017 (θέμα 24ο) 
απόφαση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσο-
κομείων της Διοίκησης της 3ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 74 του 
ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/9-2-2007), μετατάσσεται ο 
μόνιμος υπάλληλος Νικόλαος Γκουντρουμπής του Θε-
μιστοκλή, από θέση κατηγορίας Υ.Ε. κλάδου Βοηθητικού 
Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων 
Ασθενών, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Δ.Ε. κλά-
δου Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων με το βαθμό 
που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας: 4367/3-11-2017)

  Ο Διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

  Με την αριθμ. 159//07.11.2017 διαπιστωτική πράξη 
του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο-
μείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΛΙΓΚΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμου υπαλλήλου Κατηγορίας ΥΕ Κλά-
δου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Σαβα-
νωτών) με Β΄ βαθμό και 11ο Μ.Κ. με την υπηρεσία του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ, κατόπιν της από 01.11.2017 δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (ημερομηνία 1ης παραίτησης 03.10.2017) 
για λόγους συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7836113294/07.11.2017)

  Ο Διοικητής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

    Με την αριθμ. Α9/16-11 -2017 πράξη του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας -
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙ-
ΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 147 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η 
λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας - Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», οργα-
νική μονάδα της έδρας Λάρισας, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, και ειδικότη-
τας Μεταφορέων Ασθενών, με βαθμό Β΄ και ΜΚ10, από 
12-11-2017 ημερομηνία θανάτου του.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5112610970/15-11-2017)

  Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ

Ι

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

  Με την αριθμ. 26/10-11-2017 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 και 156 του 
ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της 
δόκιμης υπαλλήλου Αικατερίνης Γκίρτζου του Παρίση 
κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού 
Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών, με 
βαθμό Ε΄ και μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1, από 31-10-2017, 
ημερομηνία ορκωμοσίας της στην Α΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2824229011/15.11.2017)

  Ο Διοικητής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΚΟΣ

Ι

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

    Με την αριθμ. 4453/7.11.2017 απόφαση του Προέ-
δρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
14 παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016), με τις 
οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30
του ν. 4314/2014, προσλαμβάνεται η Σολωμού Αικα-
τερίνη Ελένη του Νικολάου με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 9.11.2017 έως και 
31.12.2017, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Ψυ-
χολόγου - Παιδοψυχολόγου με αντικείμενο την εκτέλε-
ση του έργου «Ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά των 
ωφελούμενων οικογενειών, εντοπισμός προβλημάτων 
και άμεση αντιμετώπιση αυτών» στο πλαίσιο του συγ-
χρηματοδοτούμενου επιχειρησιακού προγράμματος 
επισιτισμού TEBA/FEAD.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη 
της δαπάνης πρόσληψης 3837/3.10.2017)

(Αριθμ. απόφ. Προέδρου περί εξουσιοδότησης υπο-
γραφής, στον Γενικό Γραμματέα 905/27.03.2017)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2443330472/08.11.2017)

    Με την αριθμ. 4453/7.11.2017 απόφαση του Προέ-
δρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 
παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016), με τις οποίες 
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του 
ν. 4314/2014, προσλαμβάνεται η Τικοπούλου Αικατερί-
νη του Χρήστου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, από 9.11.2017 έως και 31.12.2017, 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού με 
αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Συντονισμός, πα-
ρακολούθηση και διαχείριση των διανομών των ειδών 
σίτισης» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου επιχει-
ρησιακού προγράμματος επισιτισμού TEBA/FEAD.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη 
της δαπάνης πρόσληψης 3837/3.10.2017)

(Αριθμ. απόφ. Προέδρου περί εξουσιοδότησης υπο-
γραφής, στον Γενικό Γραμματέα 905/27.03.2017)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3545391129/08.11.2017)

    Με την αριθμ. 4453/7.11.2017 απόφαση του Προέ-
δρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
14παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016), με τις 
οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 
30 του ν. 4314/2014, προσλαμβάνεται η Τσάκωνα Παρα-
σκευή του Γεωργίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου, από 9.11.2017 έως και 31.12.2017, 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Διαιτολόγος - 
Διατροφολόγος με αντικείμενο την εκτέλεση του έρ-
γου «Υποστήριξη οικογενειών στην παροχή διατροφι-
κών συμβουλών και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών 
για την άμεση προστασία της υγείας τους» στο πλαίσιο 
του συγχρηματοδοτούμενου επιχειρησιακού προγράμ-
ματος επισιτισμού TEBA/FEAD.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη 
της δαπάνης πρόσληψης 3837/3.10.2017)

(Αριθμ. απόφ. Προέδρου περί εξουσιοδότησης υπο-
γραφής, στον Γενικό Γραμματέα 905/27.03.2017)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1253011554/08.11.2017)

    Με την αριθμ. 4453/7.11.2017 απόφαση του Προέ-
δρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
14παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016), με τις 
οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 
30 του ν. 4314/2014,προσλαμβάνεται η Τσαγκατάκη 
Τσιρίγγα Μελίνα του Μιχαήλ με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 9.11.2017 έως και 
31.12.2017, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Δι-
αιτολόγος - Διατροφολόγος με αντικείμενο την εκτέλεση 
του έργου «Υποστήριξη οικογενειών στην παροχή δια-
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τροφικών συμβουλών και παρακολούθηση εφαρμογής 
αυτών για την άμεση προστασία της υγείας τους» στο 
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου επιχειρησιακού 
προγράμματος επισιτισμού TEBA/FEAD.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη 
της δαπάνης πρόσληψης 3837/3.10.2017)

(Αριθμ. απόφ. Προέδρου περί εξουσιοδότησης υπο-
γραφής, στον Γενικό Γραμματέα 905/27.03.2017)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1061054711/08.11.2017)

    Με την αριθμ. 4453/7.11.2017 απόφαση του Προέ-
δρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 
παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016), με τις οποίες 
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του 
ν. 4314/2014, προσλαμβάνεται η Βλάχου Αθηνά του Δη-
μητρίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, από 9.11.2017έως και 31.12.2017, εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Νηπιαγωγών με αντικείμενο 
την εκτέλεση του έργου «Παιδαγωγική υποστήριξη, εν-
θάρρυνση και συμμετοχή σε παιδαγωγικές πρωτοβουλί-
ες και προγράμματα των παιδιών προσχολικής ηλικίας» 
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου επιχειρησια-
κού προγράμματος επισιτισμού TEBA/FEAD.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη 
της δαπάνης πρόσληψης 3837/3.10.2017)

(Αριθμ. απόφ. Προέδρου περί εξουσιοδότησης υπο-
γραφής, στον Γενικό Γραμματέα 905/27.03.2017)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6701115212/08.11.2017)

    Με την αριθμ. 4453/7.11.2017 απόφαση του Προέ-
δρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14
παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016), με τις οποίες 
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του 
ν. 4314/2014, προσλαμβάνεται η Δημητροπούλου Στυ-
λιανή του Χαραλάμπους, με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 9.11.2017 έως και 
31.12.2017, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Φι-
λόλογος με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Υπο-
στήριξη και παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων, γρα-
πτών ή προφορικών στα παιδιά σχολικής ηλικίας» στο 
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου επιχειρησιακού 
προγράμματος επισιτισμού TEBA/FEAD.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη 
της δαπάνης πρόσληψης 3837/3.10.2017)

(Αριθμ. απόφ. Προέδρου περί εξουσιοδότησης υπο-
γραφής, στον Γενικό Γραμματέα 905/27.03.2017)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9019438114/08.11.2017)

    Με την αριθμ. 4453/7.11.2017 απόφαση του Προέ-
δρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
14 παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016), με τις 
οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 
30 του ν. 4314/2014, προσλαμβάνεται ο Κούρτης Νικό-
λαος του Πασχάλη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου ορισμένου χρόνου, από 9.11.2017 έως και 31.12.2017, 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Καθηγητής Φυ-
σικής Αγωγής με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου 
«Απασχόληση, ενημέρωση, εκγύμναση και προετοιμασία 
των παιδιών ωφελουμένων του ΤΕΒΑ, σε αθλητικές δρα-
στηριότητες, αθλοπαιδιές και επισκέψεις σε αθλητικούς 
χώρους, που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο συνοδευτι-
κών - υποστηρικτικών ενεργειών του προγράμματος» 
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου επιχειρησια-
κού προγράμματος επισιτισμού TEBA/FEAD.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη 
της δαπάνης πρόσληψης 3837/3.10.2017)

(Αριθμ. απόφ. Προέδρου περί εξουσιοδότησης υπο-
γραφής, στον Γενικό Γραμματέα 905/27.03.2017)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1059697474/08.11.2017)

    Με την αριθμ. 4453/7.11.2017 απόφαση του Προέ-
δρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 
παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016), με τις οποίες 
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του 
ν. 4314/2014, προσλαμβάνεται η Σεϊζη Αθηνά του Ιερώ-
νυμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, από 9.11.2017έωςκαι 31.12.2017,εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού με αντικείμενο την 
εκτέλεση του έργου «Διοικητική υποστήριξη και παρα-
κολούθηση των δράσεων του προγράμματος» στο πλαί-
σιο του συγχρηματοδοτούμενου επιχειρησιακού προ-
γράμματος επισιτισμού TEBA/FEAD.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη 
της δαπάνης πρόσληψης 3837/3.10.2017)

(Αριθμ. απόφ. Προέδρου περί εξουσιοδότησης υπο-
γραφής, στον Γενικό Γραμματέα 905/27.03.2017)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8446683611/08.11.2017)

      Με την αριθμ. 4453/7.11.2017 απόφαση του Προέ-
δρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 
παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016), με τις οποίες 
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του 
ν. 4314/2014, προσλαμβάνεται η Ίσσαρη Χριστίνα του 
Χρήστου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, από 9.11.2017έωςκαι 31.12.2017, εκπαιδευ-
τικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού με αντικεί-
μενο την εκτέλεση του έργου «Διοικητική υποστήριξη 
και παρακολούθηση των δράσεων του προγράμματος» 
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου επιχειρησια-
κού προγράμματος επισιτισμού TEBA/FEAD.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη 
της δαπάνης πρόσληψης 3837/3.10.2017)

(Αριθμ. απόφ. Προέδρου περί εξουσιοδότησης υπο-
γραφής, στον Γενικό Γραμματέα 905/27.03.2017)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7210989105/08.11.2017)

Με Εντολή Προέδρου
Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8806 Τεύχος Γ’ 1224/30.11.2017

*03012243011170008*

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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