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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Με την υπ' αριθμ. 27482/16-8-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με-
τατάσσεται η Σωτηρία Κασσάρα του Νικολάου, μόνιμη 
υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, από 
τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) στην Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας/ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με μεταφορά της 
θέσης που κατέχει, με το βαθμό και το μισθολογικό της 
κλιμάκιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 
1 και 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει και του άρθρου 
35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, κατόπιν της με αριθμ. ΔΙ-
ΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/13045/17-7-2017 απόφασης της Επι-
τροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, του με αριθμ. 6/
28-12-2016 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του με 
αριθμ. Τ.Τ.10979/152/30-1-2017 εγγράφου του Περιφε-
ρειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί αποδοχής της μετάταξης.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 234101/8881/28-8-2017).

   Oι Υπουργοί

 Υφυπουργός Εργασίας,
 Κοινωνικής Ασφάλισης
 και Κοινωνικής
Εσωτερικών Αλληλεγγύης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

     Με την υπ' αριθ. 6501/26/2/2.9.2017 απόφαση του 
Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Αν-
θρώπινου Δυναμικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
των άρθρων, 25 παρ. 3 του π.δ. 319/1995, όπως ισχύει 
και πέμπτου παρ. 2 του ν.4420/2016:

Ονομάζεται Αρχιφύλακας, ο πρώην 2ετής Δόκιμος 
Υπαστυνόμος ΒΑΣΣΗΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 
[ΑΓΜΣ 273325], από την 21-8-2017, ημερομηνία κατά 
την οποία κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ για την υπηρεσία γραφεί-
ου με την υπ' αριθ. 88 από 30-1-2017 γνωμάτευση της 
Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης της 
Ελληνικής Αστυνομίας και διακόπηκε αυτοδικαίως η 
φοίτηση του στη Σχολή Αξιωματικών.

Εντάσσεται ο προαναφερόμενος τελευταίος στους πί-
νακες αρχαιότητας των Αρχιφυλάκων ανακριτικών υπαλ-
λήλων, κατά τη χρονική στιγμή διακοπής της φοίτησής 
του, μετά τον ομοιόβαθμό του ΣΑΚΑΜΠΕΤΗ Γεώργιο του 
Παναγιώτη (ΑΓΜΣ 256989) και εξελίσσεται περαιτέρω 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3686/2008.

   Ο Προϊστάμενος κλάδου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

    Με την υπ' αριθμ. ΑΔ Φ. 414.4/ 8 / 1596 / Σ. 527/ 
08.09.2017 απόφαση του Διοικητού Ναυτικής Εκπαί-
δευσης, που εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, γίνεται απο-
δεκτή η από 1 Σεπτεμβρίου 2017 υποβληθείσα δή-
λωση παραίτησής του Δοκίμου Υπαξιωματικού ΣΜΥΝ 
(ΔΙΑΧ) Φραγκογιάννη Κωνσταντίνου του Νικολάου 
(Υ-8211), εγγεγραμμένου στα Δημοτολόγια του Δήμου 
Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, Νομού Μεσσηνίας, κατοίκου 
Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 
του π.δ. 66/2017 (ΦΕΚ 96 Α') (ΟΣΜΥΝ), καθότι με την από 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 905
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30 Αυγούστου 2017 υπεύθυνη δήλωσή του, αίτησε την 
παραίτησή του, λόγω επιτυχίας του σε έτερη Στρατιωτική 
Σχολή (ΣΝΔ ΜΗΧ).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8626853238/8-9-2017).

Ως ημερομηνία απόλυσής του, ορίζεται η 8η Σεπτεμ-
βρίου 2017.

Ο ανωτέρω θα λάβει προσωρινό απολυτήριο και θα 
του γνωστοποιηθεί ότι υποχρεούται να εκπληρώσει το 
υπόλοιπο της θητείας του, όταν κληθεί η κλάση που ανή-
κει στρατολογικά, με συμψηφισμό του χρόνου μαθητείας 
του στη ΣΜΥΝ από 28 Σεπτεμβρίου 2016 (ημερομηνία 
ορκωμοσίας) μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία 
απολύσεως), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1β του άρθρου 54 του π.δ. 66/2017 (ΦΕΚ 96 Α') (ΟΣΜΥΝ) 
και τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του 
ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄).

    Με την υπ'αριθμ. ΑΔ Φ. 414.4/7/1595/Σ.526/8.9. 2017 
απόφαση του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης, που εκ-
δόθηκε στο Σκαραμαγκά, γίνεται αποδεκτή η από 30 
Αυγούστου 2017 υποβληθείσα δήλωση παραίτηση του 
Δοκίμου Υπαξιωματικού ΣΜΥΝ (ΔΙΑΧ) Μυλωνάκη Από-
στολου του Παναγιώτη (Υ-8212), εγγεγραμμένου στα Δη-
μοτολόγια του Δήμου Ζωγράφου, Νομού Αττικής, κατοί-
κου Ζωγράφου, Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 54 του π.δ. 66/2017 (ΦΕΚ 96 Α΄) (ΟΣΜΥΝ), κα-
θότι με την από 30 Αυγούστου 2017 υπεύθυνη δήλωσή 
του, αίτησε την παραίτησή του λόγω επιτυχίας του σε 
έτερη Στρατιωτική Σχολή (ΣΝΔ MAX).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5012439529/8-9-2017).

Ως ημερομηνία απόλυσής του, ορίζεται η 8η Σεπτεμ-
βρίου 2017.

Ο ανωτέρω θα λάβει προσωρινό απολυτήριο και θα 
του γνωστοποιηθεί ότι υποχρεούται να εκπληρώσει το 
υπόλοιπο της θητείας του, όταν κληθεί η κλάση που ανή-

κει στρατολογικά, με συμψηφισμό του χρόνου μαθητείας 
του στη ΣΜΥΝ από 28 Σεπτεμβρίου 2016 (ημερομηνία 
ορκωμοσίας) μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία 
απολύσεως), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1β του άρθρου 54 του π.δ. 66/2017 (ΦΕΚ 96 Α') (ΟΣΜΥΝ) 
και τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του 
ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄).

    Με την υπ' αριθμ. ΑΔ Φ. 414.4/9/1597/Σ. 528/ 8.9. 2017 
απόφαση του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης, που εκ-
δόθηκε στο Σκαραμαγκά, γίνεται αποδεκτή η από 4 Σε-
πτεμβρίου 2017 υποβληθείσα δήλωση παραίτησής του 
Δοκίμου Υπαξιωματικού ΣΜΥΝ (Ε/Ε) Ρούστα Βασιλείου 
του Γεωργίου (Υ-8213), εγγεγραμμένου στα Δημοτολό-
για του Δήμου Καστανιάς Τρικάλων, Νομού Τρικάλων, 
κατοίκου Λάρισας, Λάρισας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 54 του π.δ. 66/2017 (ΦΕΚ 96 Α') (ΟΣΜΥΝ), 
καθότι με την από 30 Αυγούστου 2017 υπεύθυνη δήλω-
σή του, αίτησε την παραίτησή του, λόγω επιτυχίας του 
σε έτερη Στρατιωτική Σχολή (ΣΣΕ ΟΠΛΑ).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7384105911/8-9-2017).

Ως ημερομηνία απόλυσής του, ορίζεται η 8η Σεπτεμ-
βρίου 2017.

Ο ανωτέρω θα λάβει προσωρινό απολυτήριο και θα 
του γνωστοποιηθεί ότι υποχρεούται να εκπληρώσει το 
υπόλοιπο της θητείας του, όταν κληθεί η κλάση που ανή-
κει στρατολογικά, με συμψηφισμό του χρόνου μαθητείας 
του στη ΣΜΥΝ από 28 Σεπτεμβρίου 2016 (ημερομηνία 
ορκωμοσίας) μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία 
απολύσεως), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1β του άρθρου 54 του π.δ. 66/2017 (ΦΕΚ 96 Α') (ΟΣΜΥΝ) 
και τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του 
ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄).

   Ο Διοικητής Β΄Κλάδου

Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ 

Ι

3   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    Με την αριθ. 4992/1-9-2017 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Γρεβενών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008 (Α'159), και τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 33 του ν 4386/2016, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του παρα-
κάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση από 
01-09-2017 ως ακολούθως:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

161581 Ευαγγελόπουλος Γεώργιος Ξενοφώντας ΠΕ04.02 7175694670/01-09-2017

   Ο Διευθυντής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ
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4  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

       Με προεδρικό διάταγμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2017, 
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α'35), την παράγραφο 
10 του άρθρου 10 του ν.2331/1995 (Α΄173), το άρθρο 
19 του π.δ/τος 101/2014 (Α΄168), όπως ισχύουν, το 
π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210) και τις αποφάσεις 
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 69 και 82/2017:

Α. Παρατείνεται η απόσπαση του Εφέτη Αθηνών Γεωρ-
γίου Παπαγεωργίου του Γρηγορίου, για ένα (1) έτος, στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει συν-
δρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του Υπουργείου, 
στη νομική κάλυψη των ελληνικών θέσεων αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και 
σε κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του 
Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.

Β. Παρατείνεται η απόσπαση του Αντεισαγγελέα Εφε-
τών Πατρών Νικόλαου Νικολάου του Ανδρέα, για ένα (1) 
έτος, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να συνεχίσει να 
παρέχει συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του 
εν λόγω Υπουργείου και επιστημονική υποστήριξη επί 
εξειδικευμένων νομικών θεμάτων και θεμάτων σχετικών 
με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών.

    Με προεδρικό διάταγμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2017, 
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α'35), όπως ισχύουν, το 
π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210) και την απόφαση 
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και 
Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό 77/2017, μετατίθενται 
αμοιβαία οι Εφέτες: α) Ιωαννίνων, Ευάγγελος Μητσέλος 
του Θεοδώρου και β) Κερκύρας, Παναγιώτα Γκόγκου του 
Δημητρίου.

 Ο Υπουργός 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

      Με τη με αριθμ. 63701/8.9.2017 απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-

ωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 23 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α' 
208), διορίζονται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι 
παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν 
στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων 
Β' εξεταστικής περιόδου 2016 για την περιφέρεια του 
Εφετείου Αθηνών και έχουν τα προβλεπόμενα από το 
νόμο προσόντα:

Θεοδώρα ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ του Γεωργίου με βαθμό «καλά» 6,69
Σοφία ΠΑΥΛΙΔΟΥ του Ιωάννη »              »       6,55
Αικατερίνη ΜΠΟΤΣΙΝΗ του Αποστόλου »              »       6,42
Ευαγγελία ΣΙΣΚΑ του Μιχαήλ »              »       6,27
Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΗΣ του Ιωάννη »              »       6,20

   Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ

Ι

5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Με την υπ’ αρ. 451/30-6-2017 απόφαση Αντιδημάρ-
χου Καλλιθέας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 280 του ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 
160 του ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από 30-6-2017 
(ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η 
υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
του Ελευθερίου, κλάδου ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1063181112/30-6-2017).

  (Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
54685/20273/06-9-2017).

    Με την υπ’ αρ. 180/30.6.2017 απόφαση του Προέ-
δρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστι-
κή Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του αρθ. 280 του ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 196 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 
30-6-2017 αίτηση παραίτησης και λύεται αυτοδίκαια η 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
της υπαλλήλου ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ του Γεωργί-
ου, κλάδου ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ με βαθμό Α', προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9802314908/30-6-2017).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
55727/20621/07-9-2017).

    Με την υπ’ αρ. 515/1-7-2017 απόφαση Δημάρχου Πε-
ντέλης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 20 παρ. 1 του ν. 3801/2009, των άρθρων 159 και 
160 του ν. 3584/2007 και του αρθρ. 280 του ν. 3852/2010, 
απολύεται αυτοδίκαια από 01-7-2017, ο υπάλληλος ΣΙ-
ΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θωμά, κλάδου ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ 
με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί σύμφω-
να με την αρ. 1202/2.6.2017 απόφαση ΙΚΑ.
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(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2711411912/03-7-2017).

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
55613/20585/07-9-2017).

     Με την υπ’ αρ. 15882/10771/05-7-2017 διαπιστωτική 
πράξη Δημάρχου Περάματος που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 280 του ν. 3852/2010 και των 
άρθρων 152 και 160 του ν. 3584/2007, λύεται αυτοδί-
καια από 30-6-2017 (ημερ/νία υποβολής δεύτερης αί-
τησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΥΕ 
16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με βαθμό Β', προκειμένου 
να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4061141002/04-7-2017).

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
56829/21033/08-9-2017).

    Με την 22/3621/28.08.2017 απόφαση του ΝΠΔΔ «Κοι-
νωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυ-
φάδας», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 77, 79, 101 και 217 του ν.3584/2007, του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014, του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, 
τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και με τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου Αθηνών (11/2017 πρακτικό), μετατάσσεται η μόνιμη 
υπάλληλος, Αθηνά Κελεπούρη του Ανδρέα, με βαθμό Δ', 
κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθών Μαγείρων στην ανώτε-
ρη κατηγορία ΔΕ κλάδου Μαγείρων, με μεταφορά της 
θέσης της (λόγω απόκτησης εμπειρίας).

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Αθλη-
τική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας»: 
3634/30.08.2017).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
72058/26243/08.09.2017).

    Με την 17838/12059/01.08.2017 απόφαση του Δημάρ-
χου Περάματος, που εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις 
των άρθρων 151, 152 και 160 του ν. 3584/2007, του άρ-
θρου 280 του ν. 3852/2010, κατόπιν της 927/27.07.2016 
προηγούμενης απόφασης του ιδίου περί διορισμού μο-
νίμου προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών (ΦΕΚ 
985/Γ/10.10.2016), διαπιστώνεται η λύση της υπαλλη-
λικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου Νικήτα - Ιωάννη 
Ζρέϊκα του Χρήστου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών, 
από 31.07.2017, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης του από την υπηρεσία.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1816348210/01.08.2017) .

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
66721/24697/08.09.2017).

       Με την 462/21362/01.08.2017 (ορθή επανάληψη) από-
φαση του Δημάρχου Βύρωνα, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994, 
όπως ισχύουν, του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, λύ-
εται, από 31.07.2017, η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου της υπαλλήλου, Σεβαστής Δανιήλ 

του Στυλιανού, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών, 
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότη-
τας Δήμου Βύρωνα», λόγω οικειοθελούς αποχώρησης 
της (κατόπιν της 21192/31.07.2017 υπεύθυνης δήλω-
σης παραίτησης).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6772124231/31.07.2017) .

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
66740/24712/08.09.2017).

   Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ

Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

     Με την αριθμ. 44/28-08-2017 απόφαση του Προέ-
δρου του ΝΠΔΔ «Προσχολικής Αγωγής- Παιδείας -Κοι-
νωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ.9 του ν.4038/2012, του άρθρου 21 παρ.3 του 
ν.2190/1994, της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015, 
της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 και τη με 
αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου, ανανεώνονται οι συμβά-
σεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, επτά (7) 
ατόμων, από την ημερομηνία λήξης των προηγούμενων 
συμβάσεών τους και για το χρονικό διάστημα από τις 
01-09-2017 έως τις 31/08/2018, ως εξής:

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΤΡΑΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-
ΜΟΣ

2 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ 
ΕΛΕΝΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕ-
ΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

3 ΚΑΡΑΖΙΩΤΑ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΦΩΤΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

4 ΚΑΡΑΝΙΚΑ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΛΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

6 ΖΥΓΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΝΩ ΗΡΑΚΛΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

7 ΜΠΙΖΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Προ-
σχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας» του 
Δήμου Σερβίων - Βελβεντού: 406/28-08-2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1) 7888591812/09-02-2015, 
2) 6619917819/09-02-2015, 3) 5312536123/09-02-2015, 
4) 9411416809/09-02-2015, 5) 2620711059/09-02-2015, 
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6) 3311098333/09-02-2015, 7) 2710210611/02-12-2014 
αντίστοιχα).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας: οικ. 130870/11-09-2017).

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
Δασών Κ΄Αγροτικών Υποθέσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ι

     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Με την αριθμ. πρωτ. 11111/135599/8.9.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας διορθώνεται η με αριθμ.
πρωτ. 9538/114703/21.7.2017 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
784/11.8.2017 τ. Γ΄, αναφορικά με τη μετάταξη του Χρή-
στου Μπαντούλη από το Δήμο Λαρισαίων Ν. Λάρισας 
στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Ν. Λάρισας, 

από το εσφαλμένο:
«με βαθμό Α'»
στο ορθό: 
«με βαθμό Β'»

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)

Ι

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Με την αριθμ. πρωτ. 340378 (2667)/5-9-2017 πράξη 
της Αντιπεριφερειάρχου Πιερίας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 253 του νόμου 
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), των άρθρων 147, 148 
και 156 παρ. 1 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 726/2007) και 
την υπ'αριθμ. 30140(386)/27-1-2017 ΦΕΚ 335/8-2-2017 
τ. Β΄) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας, ως και την αριθμ. πρωτ. 364159 (2793)/4-9-2017 
βεβαίωση περί ελέγχου γνησιότητας των υποχρεωτικών 
και λαμβανομένων υπ' όψιν για το διορισμό δικαιολο-
γητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 
του ν. 4305/2014, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια, 
η υπαλληλική σχέση του Καλαϊτζίδη Γεωργίου του Δη-
μητρίου, μονίμου υπαλλήλου με οργανική θέση δημο-
σίου δικαίου, του κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α', από 
4-9-2017, ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από 
17-8-2017 αρχική αίτηση παραίτησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1097571071/4-9-2017).

   Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

     Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6646/01.09.2017 διαπιστωτι-
κή πράξη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 
του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/09-02-2007) γίνεται αυτο-
δίκαια αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική 
σχέση της Τσιμπούκη Αγγελικής του Σόλωνος, μόνιμης 
υπαλλήλου σε οργανική θέση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου), κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών με βαθ-
μό Α' και ΜΚ ΠΕ16, από 31.08.2017, ημερομηνία κατά 
την οποία εμμένει στην από 08.08.2017 αρχική αίτηση 
παραιτήσεως της από την Υπηρεσία. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5975403569/01.09.2017).

      Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6705/01.09.2017 διαπιστωτι-
κή πράξη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 
156 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/09-02-2007) γίνεται 
αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλ-
ληλική σχέση του Λαγοπάτη Αθανασίου του Σωτηρίου, 
μονίμου υπαλλήλου σε οργανική θέση της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου), κλά-
δου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμό Β' και ΜΚ 
ΥΕ10, από 31.08.2017, ημερομηνία κατά την οποία εμ-
μένει στην από 07.08.2017 αρχική αίτηση παραιτήσεως 
του από την Υπηρεσία.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1262113401/01.09.2017).

   Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Ι

7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Με την υπ' αριθμ. 3890 Α/22.08.2017 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 1 του  ν. 3549/
2007, των ν.4009/2011, ν.4386/2016, ν.4405/2016, ν.4452/
2017 και ν.4485/2017 όπως ισχύουν και την υπ' αρ. 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β' 225), διορίζεται στο Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο Βα-
ΐτης Μιχαήλ του Νικολάου σε μόνιμη θέση της βαθμίδας 
του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 
«Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Γεωγραφικών Δε-
δομένων» (ΦΕΚ προκ. 84/Γ΄/01.02.2017) επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

Ο παραπάνω διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούντος 
Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 5541/8.9.2017).

      Με την υπ' αριθμ. 3888Α/22.08.2017 πράξη του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1 του ν. 3549/2007, 
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των ν.4009/2011, ν.4386/2016, ν.4405/2016, ν.4452/2017 
και ν.4485/2017 όπως ισχύουν και την υπ' αρ. Φ.122.1/6/
14241/Ζ2/27.01.2017 υπουργική απόφαση  (ΦΕΚ Β' 225), 
διορίζεται στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας της Σχο-
λής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου η Κίτσιου 
Δήμητρα του Κωνσταντίνου σε μόνιμη θέση της βαθ-
μίδας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο γνωστικό 
αντικείμενο «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
με έμφαση στο θαλάσσιο περιβάλλον» (ΦΕΚ 947/Γ΄/
04.10.2016) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο παραπάνω διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούσας 
Μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας.

(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 5541/8.9.2017).

       Με την υπ' αριθμ. 3877 Α/10.08.2017 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1 του ν. 3549/
2007, των ν.4009/2011, ν.4076/2012, ν.4115/2013, 
ν.4386/2016, ν.4405/2016 και ν.4485/2017 όπως ισχύ-
ουν και την υπ' αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλή-
του του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 
παρ. 3 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195) - Διαδικασίες επι-
λογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσί-
ευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου» η οποία δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 80/30.01.2012 τ.Β' και τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 
18/25.10.2012 και 20/21.02.2013 (ΦΕΚ 818/09.04.2013 
τ.Β') και 22/13.06.2013 αποφάσεις Συγκλήτου (ΦΕΚ 
1788/24.7.2013 τ.Β'), διορίζεται στο Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ο Βαλίρης Γεώργιος του Χρήστου 
σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» 
(ΦΕΚ 947/Γ΄/04.10.2016) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο παραπάνω διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούντος 
Αναπληρωτή Καθηγητή. 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 5541/8.9.2017).

      Με την υπ' αριθμ. 3878 Α/10.08.2017 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφω-
να με τις σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1 του ν. 
3549/2007, των ν.4009/2011, ν.4386/2016, ν.4405/2016, 
ν.4452/2017 και ν.4485/2017 όπως ισχύουν και την υπ' 
αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 υπουργική απόφα-
ση  (ΦΕΚ Β' 225), διορίζεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχε-
δίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο Αζαριάδης - 
Τοπάλογλου Φίλιππος του Νικολάου σε μόνιμη θέση της 
βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστι-
κό αντικείμενο «Σχεδίαση για Παραγωγή Προϊόντων και 
Συστημάτων» (ΦΕΚ  84/Γ΄/01.02.2017) επειδή έχει τα νό-
μιμα προσόντα.

Ο παραπάνω διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούντος 
Αναπληρωτή Καθηγητή. 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 5541/8.9.2017).

   Ο Πρύτανης 

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

       Με την υπ' αριθμ. 3891Α/22.08.2017 πράξη της Ανα-
πληρώτριας Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Υποδομών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατά-
ξεις του αρθ. 25 παρ.1 του ν. 3549/07, των ν.4009/2011, 
ν.4386/2016, ν.4405/2016, ν.4452/2017 και ν.4485/2017 
όπως ισχύουν και την υπ' αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27.01.2017 υπουργική απόφαση  (ΦΕΚ Β' 225), και την 
υπ' αρ. 11/10.09.2014 απόφαση του Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτών 
Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρω-
τές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» η οποία δημοσιεύ-
τηκε στο ΦΕΚ 2458/16.09.2014 τ. Β', διορίζεται στο Τμή-
μα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου η Φραντζή Αικα-
τερίνη του Θεοδώρου σε μόνιμη θέση της βαθμίδας της 
Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμε-
νο «Πληροφορική: Κατασκευή, Επεξεργασία και Εφαρ-
μογές Σωμάτων Κειμένων. Γενική Γλώσσα, Γλωσσικές 
Ποικιλίες, Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς» (ΦΕΚ 281/Γ΄/
24.03.2017) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο παραπάνω διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούσας 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 5541/8.9.2017).

   Η Αναπληρώτρια Πρύτανη 
ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Με την αριθμ. πρωτ. 55144/28-7-2017 πράξη της Διοι-
κήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ-
ναμικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 135 και 
156 του ν.3528/2007, η υπαλληλική σχέση της τέως μό-
νιμης υπαλλήλου ΚΑΛΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με Α' βαθμό 
και ΜΚ 11ο μέχρι 31/10/2011, με κατάταξη βάσει του 
ν. 4024/2011 στο βαθμό Δ' και ΜΚ 3ο και με κατάταξη βά-
σει του ν. 4369/2016 από 1/1/2016 στον Α' βαθμό και ΜΚ 
10ο (ν. 4354/2015) λύεται αυτοδίκαια από τον Οργανισμό 
από 26/6/2017 ημερομηνία του πρωτοκόλλου Ορκω-
μοσίας λόγω διορισμού της στο Υπουργείο Τουρισμού,

(Αριθμός έγκρισης Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 36125/
Δ9/11018/22-8-2017).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1021231252/1-8-2017).

Με την αριθμ. πρωτ 57686/11-8/2017 πράξη της Δι-
οικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 
και 156 του ν.3528/2007, η υπαλληλική σχέση του τέως 
μονίμου υπαλλήλου ΜΑΝΟΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό και Μ.Κ. 6ο 
μέχρι 31/10/2011, με κατάταξη βάσει του ν. 4024/2011 
στο βαθμό Β' και ΜΚ 1ο και με κατάταξη βάσει του 
ν. 4369/2016 από 1/1/2016 στον Α΄ βαθμό και Μ.Κ. 14ο 

AZAR
Highlight
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(ν. 4354/2015) λύεται αυτοδίκαια από τον Οργανισμό 
από 30/6/2017 ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης 
παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
6/6/2017).

(Αριθμός έγκρισης Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 38088/
Δ9/11508/23-8-2017).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3263644738/14-8-2017).

   Η Διοικήτρια

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Ι

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Με την αρ.πρωτ. φ6/26341/06-09-2017 κοινή από-
φαση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας και των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής 
(αριθμ. 1686/16-5-17 τ.Β' ΦΕΚ-σχετικά με αρμοδιότητες 
των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής), η οποία εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3329/2005, του άρ-
θρου 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 αρ. 
πρωτ. Α26/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 απόφασης του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
839 Β'/30-03-2016) και κατόπιν της αρ. πρωτ. 44935/
31 -10-2016 αίτησης της υπαλλήλου και των θετικών 
γνωμοδοτήσεων της αρ. 5ης/06-04-2017 (θέμα 11ο) 
συνεδρίασης του Δ' Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Νοσοκομείων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και της αρ. 6ης/
20-07-2017 (θέμα 2ο) συνεδρίασης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Γ.Ν. Καρδίτσας, μετατάσσεται η ΚΟΥΛΟ-
ΣΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 
σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Γ.Ν. Καρδίτσας, 
χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό.

    Με την αρ. πρωτ. φ6/26345/06-09-2017 απόφαση 
του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας και των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής 
(αριθμ. 1686/16-5-17 τ.Β' ΦΕΚ-σχετικά με αρμοδιότη-
τες των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής), 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 συμπλη-
ρώθηκε 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 αρ. πρωτ. Α26/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 
από φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (ΦΕΚ 839 Β'/30-03-2016) και κατόπιν της 
αρ.πρωτ.44759/27-10-2016 αίτησης της υπαλλήλου και 
των θετικών γνωμοδοτήσεων της αρ.1ης/06-02-2017 
(θέμα 25ο) συνεδρίασης του Δ' Κοινού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Νοσοκομείων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και της 

αρ.6ης/20-07-2017 (θέμα 2ο) συνεδρίασης του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Καρδίτσας, μετατάσσεται η 
ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Βασιλείου, μόνιμη υπάλλη-
λος κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Γ.Ν. 
Καρδίτσας, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό.

    Με την αρ. πρωτ. φ6/26328/06-09-2017 απόφαση 
του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας και των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής 
(αριθμ.1686/16-5-2017 τ.Β' ΦΕΚ-σχετικά με αρμοδιότη-
τες των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής), 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 συμπλη-
ρώθηκε 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 αρ. πρωτ. Α26/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (ΦΕΚ 839 Β'/30-03-2016) και κατόπιν της 
αρ.πρωτ.14664/27-10-2016 αίτησης της υπαλλήλου και 
των θετικών γνωμοδοτήσεων της αρ. 11ης/16-02-2017 
(θέμα Βα4ο) συνεδρίασης του Γ΄ Κοινού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Νοσοκομείων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και της 
αρ. 6ης/20-07-2017 (θέμα 2ο) συνεδρίασης του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Καρδίτσας, μετατάσσεται η 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Βάϊου, μόνιμη υπάλληλος 
κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», 
σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Γ.Ν. Καρδίτσας, 
χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατι-
κό προϋπολογισμό.

    Με την αρ. πρωτ. φ6/26329/06-09-2017 απόφαση 
του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας και των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής 
(αριθμ.1686/16-5-17 τ.Β' ΦΕΚ-σχετικά με αρμοδιότη-
τες των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής), 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 συμπλη-
ρώθηκε 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 αρ.πρωτ.Α26/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 από-
φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (ΦΕΚ 839 Β'/30-03-2016) και κατόπιν της 
αρ.πρωτ.44818/31-10-2016 αίτησης της υπαλλήλου και 
των θετικών γνωμοδοτήσεων της αρ. 11ης/16-02-2017 
(θέμα Βα5ο) συνεδρίασης του Γ΄ Κοινού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Νοσοκομείων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και της 
αρ.6ης/20-07-2017 (θέμα 1ο) συνεδρίασης του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Καρδίτσας, μετατάσσεται η 
ΓΑΓΑΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος 
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», σε ομοιό-
βαθμη κενή οργανική θέση του Γ.Ν. Καρδίτσας, χωρίς να 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋ-
πολογισμό.

       Με την αρ. πρωτ. φ6/26349/06-0-2017 απόφαση 
του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
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λάδας και των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής 
(αριθμ.1686/16-5-17 τ.Β' ΦΕΚ-σχετικά με αρμοδιότη-
τες των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3329/2005, 
του άρθρου 24 του ν.3599/2007, της παρ.4 του άρ-
θρου 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 αρ. πρωτ. Α26/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 
Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (ΦΕΚ 839 Β'/30-03-2016) και κατόπιν της αρ. 
πρωτ. 43245/18-10-2016 αίτησης της υπαλλήλου και 
των θετικών γνωμοδοτήσεων της αρ.12ης/07-07-2017 
(θέμα 8ο) συνεδρίασης του Α' Κοινού Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου Νοσοκομείων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και της 
αρ.6ης/20-07-2017 (θέμα 2ο) συνεδρίασης του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Καρδίτσας, μετατάσσεται η 
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ευάγγελου, μόνιμη υπάλ-
ληλος κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», 
σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Γ.Ν. Καρδίτσας, 
χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατι-
κό προϋπολογισμό.

Οι Διοικητές

Υποδιοικήτριες 5ης Υγειονομικής
1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Περιφέρειας  Θεσσαλίας
Αττικής και Στερεάς Ελλάδας

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΙΣΚΗΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

       Με την αρ. 25761/ 08-9-2017 απόφαση του Διοικητή 
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στε-

ρεάς Ελλάδας η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξε-
ων των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται η 
υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Ιωάννη, με βαθμό Α' (ν.4369/2016) 
κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ του 
ΠΕΔΥ- ΚΥ Αγιάς, αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας κατόπιν της από 16-8-2017 δεύτε-
ρης αίτησης παραίτησης της, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 01-8-2017).

 (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3066363337/29-08-2017).

(Αριθμ. απόφ. βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαι-
ολογητικών 202/26-3-2014).

   Ο Διοικητής

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην αριθμ. 14759/11-07-2017 πράξη του Διοικητή 
του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
858/τ.Γ΄/1.9.2017, στη σελίδα 6200, στη β΄ στήλη, στον 
4ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«Μπακούλη Αικατερίνη ...»
στο ορθό: 
«Μπάκουλη Αικατερίνη ...»

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

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