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(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2711610681/23−3−2016).
Η επαναφορά και η εκ νέου απόλυση της εν λόγω
ΕΠ.ΟΠ. δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.
Ο Διευθυντής
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΑΒΑΣ
F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Με τη Φ.414.1 α/4/323590/Σ. 2576/23 Μαρ 16/ΓΕΣ/ΔΙΜ−
ΣΠΡΟ/4ε απόφαση του Διευθυντή Μονίμου Στρατιωτικού
Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού:
α. Ανακαλείται η Φ.414.1 α/29/333546/Σ. 8505/19−8−14/
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4ε, απόφαση του Διευθυντή Μονίμου
Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρα−
τού, «Απόλυση Επαγγελματιών Οπλιτών», που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 1180 τ. Γ΄ την 29−8−2014 και επαναφέρεται
στην ενεργό Υπηρεσία του Στρατού Ξηράς η πρώην
Επαγγελματίας Οπλίτης (ΠΖ) Νικολαΐδου Σωτηρία του
Παναγιώτη, με ΕΠΟ02347800, ΣΑ: 14100045304, βάσει
της υπ’ αριθμ. Α2672/2015 απόφασης Διοικητικού Εφε−
τείου Αθηνών και του Άρθρου 50 του Π.δ. 18/1989 «Κω−
δικοποίηση Νομών για το ΣτΕ» και του Άρθρου 21 του
Ν. 2690/99 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» από την 26 Ιουλίου 2012, ημερομηνία διαγρα−
φής της από τις τάξεις των Επαγγελματιών Οπλιτών
του Στρατού Ξηράς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 9785461005/23−3−2016).
β. Απολύεται εκ νέου, από τις τάξεις των Επαγγελ−
ματιών Οπλιτών για λόγους υγείας, από την αρχική
ημερομηνία απόλυσής της (26 Ιουλίου 2012), η Επαγ−
γελματίας Οπλίτης (ΠΖ) Νικολαΐδου Σωτηρία του Πα−
ναγιώτη, με ΕΠΟ02347800, ΣΑ: 14100045304, σύμφω−
να με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου
1, υποπαράγραφος ε του άρθρου 2, της παραγράφου
στ του άρθρου 13 του Ν. 2936/2001, των παραγράφων
4 και 9 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 1327/1973, κατόπιν της
υπ’ αριθμ. 635/26−2−16 Γνωμάτευσης Ανωτάτης Στρατού
Υγειονομικής Επιτροπής.

(2)
Αριθμ. Φ16/47394/Ζ2
Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης βαθμίδας
Καθηγητή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 15, 16, 17 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄),
όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 4α του
Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄) αντίστοιχα, συμπληρώθηκαν
και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002
(ΦΕΚ 152/τ. Α΄) και το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ
260/τ. Α΄).
β) του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια
Διοίκηση».
γ) Του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄) «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας −Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» όπως
ισχύει.
δ) Των άρθρων 9, 18 και 19 και των παρ. 3 και 6 του
άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ε) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».
στ) Της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 και του
άρθρου 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄) (ΦΕΚ 24/τ. Α΄)
«Οργάνωση και λειτουργία ιδρύματος Νεολαίας και Δια
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Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
άλλες διατάξεις».
ζ) Του Π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτα−
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
η) Του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα».
θ) Του Π.δ. 100/2013 (ΦΕΚ 135 τ. Α΄) «Συγχώνευση ΤΕΙ
Λαμίας και ΤΕΙ Χαλκίδας σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας− Ίδρυ−
ση Σχολής−Συγχώνευση Σχολών− μετονομασία και Συγ−
χώνευση Τμημάτων−Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμη−
μάτων− Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας».
ι) Του Π.δ. 114/2014/(ΦΕΚ 181/τ. Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
ια) Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ιβ) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ) Της υπ’ αριθμ. Υ27/(ΦΕΚ Β΄ 12168/09−10−2015) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. Υ99 (ΦΕΚ Β΄ 2869/29−12−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού.
2. Την υπ’ αριθ. 182109/Γ1 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Παιδείας/Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.823/17−11−2015) «Αποδοχή παραίτησης του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και διορισμός του Γενικού Γραμμα−
τέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ−
μάτων»
3. Το υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06−05−2011 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Προκηρύ−
ξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και
ΑΣΠΑΙΤΕ».
4. Την υπ’ αριθ. 1213/01−08−2013 (ΦΕΚ 1978/τ. Β΄/
14−08−2013) απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας «Διαδικασία εκλογής, και εξέλιξης μελών ΕΠ
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. του Ν. 4009/2011».
5. Το υπ’ αριθ. 7770/22−12−2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Στε−
ρεάς Ελλάδας.
6. Το γεγονός ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη μιας θέσης βαθμίδας Κα−
θηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπεία
και κινητικοαισθητική αξιολόγηση των μυοσκελετικών
κακώσεων»
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟ−
ΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση.
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
3. Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως
προσόν.
4. Βιογραφικό σημείωμα.

5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη−
μα αυτών.
6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστο−
ποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηρι−
ότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κ.τ.λ.) που να
αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου.
8. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης
της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση
της σχετικής πράξης διορισμού.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατο−
λογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική
υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα
από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα
με την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25−6−2007 (ΦΕΚ 1055/τ. Β΄/
27−6−2007) κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο
υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι
θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την
έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της
μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν
ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώ−
λυμα διορισμού.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία
πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθ.
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/τ.Β'/23−10−2006)
κοινή υπουργική απόφαση.
11. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει
άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύ−
τερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και
12 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα
εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμο−
σίας τους.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτο−
αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄,
της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/
26−3−2014) ή ακριβή αντίγραφα τους. Ομοίως γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από:
α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο,
β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
επίσημη θεώρηση και
γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλ−
λοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύο−
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νται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξω−
τερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση
του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως
ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα
είναι στη διάθεση των μελών της επιτροπής επιλογής
ή εξέλιξης καθώς και των καθηγητών ή ερευνητών της
αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υπο−
ψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής
ή εξέλιξης.
Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών − μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο−
μάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε−
ρών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλε−
κτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής
ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί
στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υπο−
ψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και
δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ
νέου ηλεκτρονική υποβολή.
Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υπο−
βάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους,
δύνανται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα
τα ατομικά στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της
επιλογής τους, οι οποίοι θα συνδράμουν την επιτροπή
στο έργο αξιολόγησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον
υποψήφιο πρόσωπα θα πρέπει να ανήκουν υποχρεω−
τικά στα μητρώα του Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων
περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη
της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης.
Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της
προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση
των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν
πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν
συμπληρωματικά από τα μέλη της επιτροπής επιλογής
ή εξέλιξης ή από τους καθηγητές ή ερευνητές της αλ−
λοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψη−
φίων και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
εμπρόθεσμα.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(3)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αρ. 141/26−02−2016 απόφαση του Δημάρχου
Πεντέλης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 74, 79, 181 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμο−
δότηση του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’ αρ. 2/2014
πρακτικό), την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/27179/22−01−2016
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2
παρ. 1), την υπ’ αρ. 58/17−06−2015 απόφαση Προέδρου
του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλλη−
λεγγύης Δήμου Πεντέλης περί σύμφωνης γνώμης και
τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετα−
τάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου,
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Ε΄, από το ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Πεντέλης» στο Δήμο Πεντέλης, με μεταφορά
της θέσης της.
(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Πεντέλης 3722/26−02−2016).
(Αριθμ. απόφ. οικ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
18371/6920/23−03−2016).
Με την υπ’ αριθμ.42/29−1−2016 απόφαση του Δημάρ−
χου Παιανίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλή−
λων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής (υπ’ αριθμ. 13/2015 πρακτι−
κό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010,
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙ−
ΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη, με βαθμό Γ΄, από τον κλάδο ΔΕ
Χειριστών Η/Υ στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφο−
ρά της θέσης της.
(Αριθμ. πρωτ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Παια−
νίας 6160/11−5−2015).
(Αριθμ. πρωτ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
12341/4712/22−3−2016).
Με την υπ’ αριθμ. 349/3−2−2016 απόφαση της Προέ−
δρου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79
και 101 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 28 παρ. 6 του
Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότη−
ση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (υπ’
αριθμ. 10/2015 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου
280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος,
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Δημητρίου, με βαθμό Β΄,
από τον κλάδο ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων − Παιδοκόμων
στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση.
(Αριθμ. πρωτ. βεβ. Δ/νσης Οικον. του Δημοτικού Βρε−
φοκομείου Αθηνών 1552/2−2−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
22092/8208/22−3−2016).
Με την υπ’ αριθμ. 14/25−1−2016 απόφαση του Δημάρ−
χου Αίγινας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 77, 79, 101 και 217 του Ν. 3584/2007 και του
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφω−
νη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ−
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λήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά (υπ’ αριθμ. 7/2015 πρακτικό) κα−
θώς και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010,
μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣ−
ΤΟΣ του Γεράσιμου με βαθμό ΣΤ΄, από τον κλάδο ΥΕ16
Εργατών Οδοποιίας στον κλάδο ΔΕ30 Τεχνιτών Οδο−
ποιίας, (λόγω απόκτησης εμπειρίας), με μεταφορά της
θέσης του.
(Αριθμ. πρωτ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Αίγινας
8276/17−6−2015).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
6400/2505/22−3−2016).
Με την υπ’ αριθμ.29/26−1−2016 απόφαση του Αντιδη−
μάρχου Πετρούπολης που εκδόθηκε σύμφωνα: α) με
την αρ. 937/2014 απόφαση Δημάρχου "περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους" β) με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007 και
του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου (υπ’ αριθμ. 7/2015 πρακτικό) και τις διατάξεις του
άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη
υπάλληλος, ΚΟΚΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Θεοδώρου με βαθ−
μό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον
κλάδο ΔΕ Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση.
(Αριθμ. πρωτ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Πετρού−
πολης 955/26−1−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
6411/2511/ 22−3−2016).
Με την υπ’ αριθμ. 67/22−1−2016 απόφαση του Δημάρ−
χου Καισαριανής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 77, 79, 101 και 217 του Ν. 3584/2007,
του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου (υπ’ αριθμ. 10/2015 πρακτικό) και τις διατάξεις του
άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη
υπάλληλος, ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΑΝΕΖΩ του Κωνσταντίνου με
βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
στον κλάδο ΔΕ35 Δενδροανθοκηπουρών (λόγω απόκτη−
σης εμπειρίας), σε κενή οργανική θέση.
(Η από 21−1−2016 βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Και−
σαριανής).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
8391/2120/22−03−2016).
Με την υπ’ αριθμ. 7/8−1−2016 απόφαση του Δημάρχου
Λαυρεωτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων
ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής (υπ’ αριθμ. 15/2015 πρακτικό)
και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετα−
τάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΛΙΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του
Ιωάννη, με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΔΕ Οδηγών στον
κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του.
(Αριθμ. πρωτ. βεβ. Οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Λαυ−
ρεωτικής 6803/14−4−2015).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
4475/1786/22−03−2016).
Με την υπ’ αριθμ. 003740/26−1−2016 απόφαση του Δη−
μάρχου Αμαρουσίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007,
του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη
σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβου−

λίου (υπ’ αριθμ. 20/2015 πρακτικό) και τις διατάξεις του
άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος
υπάλληλος, ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του Ιωάννη με βαθμό
ΣΤ΄, από τον κλάδο ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας στον
κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του.
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
6879/2680/22−3−2016).
Με την υπ’ αριθμ. 143/9−2−2016 απόφαση του Δημάρχου
Κηφισιάς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35
παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη σύμφωνη γνω−
μοδότηση του Δ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ.
20/2015 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του
Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΜΟΥ−
ΡΑΤΙΑΝ ΕΓΚΙΟΥΛΙΝΕ του Κιρκόρ, με βαθμό Δ΄, από τον
κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΥΕ Επι−
στατών Καθαριότητας, με μεταφορά της θέσης της.
(Αριθμ. πρωτ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Κηφι−
σιάς 2118/19−1−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
15419/5898/22−3−2016).
Με την υπ’ αριθμ. 027609/10−6−2015 απόφαση του Δη−
μάρχου Αμαρουσίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007,
του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 28
παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνω−
μοδότηση του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ.
15/2011 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του
Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΧΑ−
ΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αλεξάνδρου, με βαθμό Δ΄, από τον
κλάδο ΔΕ Διοικητικού στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού−Οι−
κονομικού με μεταφορά της θέσης της.
(Η από 26−1−2016 βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Αμα−
ρουσίου).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
6893/2685/22−3−2016).
Με την υπ’ αριθμ. 1038/16−12−2015 απόφαση του Δη−
μάρχου Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου
45 παρ. 5 του Ν. 3979/2011 και τις διατάξεις του άρ−
θρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο υπάλληλος
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αθανασίου, με βαθμό
Ε΄, από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών στην ειδικότη−
τα ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ, σε συνιστώμενη προσω−
ρινή προσωποπαγή θέση με δέσμευση αντίστοιχης κε−
νής οργανικής θέσης ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
(Αριθμ. πρωτ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
9967/3830/22−3−2016).
Με την υπ’ αριθμ. 790/24−12−2015 απόφαση του Δημάρ−
χου Ιλίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου
28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφω−
νη γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’
αριθμ. 9/2015 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου
280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλλη−
λος, ΜΑΚΡΑΚΗ ΚΕΡΑΝΙΑ του Νικολάου, με βαθμό Ε΄, από
τον κλάδο TE Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών στον
κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, σε κενή οργανική θέση.
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(Αριθμ. πρωτ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ιλίου
2668/19−1−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
5308/2082/22−3−2016).
Με την υπ’ αριθμ.68/22−1−2016 απόφαση του Δημάρ−
χου Καισαριανής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007 και
του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου (υπ’ αριθμ. 10/2015 πρακτικό) και τις διατάξεις
του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μό−
νιμος υπάλληλος, ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολά−
ου, με βαθμό Δ΄, από τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Καθαρι−
ότητας στον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρου,
σε κενή οργανική θέση.
(Η από 20−1−2016 βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Και−
σαριανής).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
5386/2117/22−03−2016).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 88/70932/28−01/2016 απόφαση
(ορθή επανάληψη) του Δημάρχου Κοζάνης, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79
του Ν. 3584/2007, της με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ.25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και
2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/
μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις»,
του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Έλεγχος γνη−
σιότητας δικαιολογητικών», την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/
οικ.31792/08−12−2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης περί Ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών», το
άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14−04−2014),
καθώς και της Πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06−02−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) με την οποία γίνεται
αποδεκτή η παραίτηση της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας,
το υπ’ αριθ. 10/2015 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, που περιλαμβάνει την
αριθμ. 53/2015 απόφαση του περί σύμφωνης γνώμης για
τη μετάταξη του εν λόγω υπαλλήλου, την αριθμ. πρωτ.
35003/26−06−2015 αίτηση μετάταξης προς το Δήμο Κο−
ζάνης, του υπαλλήλου Νένου Σπυρίδωνος του Χαρισίου,
από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Δ΄,
σε κλάδο ανώτερης κατηγορία ΔΕ Ηλεκτρολόγων, σε
κενή οργανική θέση, την αριθμ. πρωτ. 9297/22−02−2016
Βεβαίωση του Δημάρχου Κοζάνης σύμφωνα με την
οποία υπάρχει στο Δήμο Κοζάνης κενή οργανική θέση
του κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων, το αριθμ. πρωτ. 4968/
03−02−2016 (σε ορθή επανάληψη) Πιστοποιητικό Υπηρε−
σιακών Μεταβολών του υπό μετάταξη υπαλλήλου, την
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αριθμ. πρωτ. 3269/27−01−2016 Βεβαίωση Πίστωσης του
Δήμου Κοζάνης, την αριθμ. πρωτ. 4069/29−01−2016 Βεβαί−
ωση περί εγκυρότητας των τίτλων σπουδών του ανω−
τέρω υπαλλήλου, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος
του Δήμου Κοζάνης, Νένος Σπυρίδωνας του Χαρισίου,
από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό
Δ΄, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων,
σε κενή οργανική θέση, με τον ίδιο βαθμό, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3584/2007, επειδή
έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Κοζάνης περί ελέγχου εγκυρό−
τητας των δικαιολογητικών 4069/29−01−2016).
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Κοζάνης 3269/
27−01−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας οικ.39832/23−03−2016).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 269/24−2−2016 απόφαση του Δημάρ−
χου Λαρισαίων Ν. Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/2007
και του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, του άρθρου 56 του
Ν. 4257/2014, και σύμφωνα με το αριθμ. 1/7/20−1−2016
πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ
Ν. Λάρισας μετατάσσεται ο Στέφανος Παναγιώτου του
Γεωργίου από τον κλάδο ΥΕ Εργατικού Προσωπικού
Καθαριότητας Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων με
βαθμό Ε΄ στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών−Ηλεκτροσυγκολλη−
τών με τον ίδιο βαθμό που κατέχει, σε κενή οργανική
θέση του ιδίου Δήμου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λαρισαίων 5610/1−2−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας 3442/38755/18−3−2016).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Με την αριθμ. 715/2016 διαπιστωτική πράξη του Δη−
μάρχου Χαλκιδέων (αριθμ. πρωτ. 9303/16−03−2016), που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του
Ν. 4369/2016 και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010,
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου
του Δήμου Χαλκιδέων Κασιμάτη Ελευθέριου του Κοσμά,
κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων − Μηχανικών, από
17−03−2016.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9101054210/21−03−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας 2096/51913/23−03−2016).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Με την αριθμ. 184/29−2−2016 απόφαση του Δημάρχου
Αγίου Βασιλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 11−23 του Ν. 3584/2007, όπως
ισχύουν, την αριθμ. 1/569Μ/2005 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 543/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/24−11−2005), την αριθμ.
2951/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
περί διάθεσης προς διορισμό της κατωτέρω αναφερό−
μενης, την αριθμ. 816/18−11−2015 απόφαση του Α΄ Τμήμα−
τος του ΑΣΕΠ, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της ως
άνω απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον
Πίνακα Διοριστέων (ΦΕΚ 65/τ. Γ΄/2−2−2016), την αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./9/ΟΙΚ.2699/29−1−2016 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης περί κατανομής προσωπικού έτους 2016
(ΦΕΚ 239/τ. Β΄/9−2−2016) διορίζεται η Βάθη Ευαγγελία
του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική θέση του Δήμου
Αγίου Βασιλείου, κατηγορίας−κλάδου ΥΕ16 Εργατών
Ύδρευσης−Υδρονομέας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄, επειδή
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. ολοκλήρωσης διενέργειας αυτεπάγγελτου
ελέγχου γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανο−
μένων υπόψη για τον παρόντα διορισμό δικαιολογητικών
του οικείου Δήμου 2556/29−2−2016).
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης του Δήμου Αγίου Βα−
σιλείου 2553/29−2−2016).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3411511351/25−2−2016).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης 9974/25−2−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3457/23−3−2016).
Ο Aσκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την αριθ. πρωτ.οικ. 14/15−1−2016 απόφαση του Προ−
έδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Αμφίπολης, λύεται από 1−9−2015 η
σύμβαση εργασίας της απασχολούμενης, Χατζηδάφνη
Σοφίας του Κυριάκου, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Εναρμό−
νιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 207 του
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28−6−2007), 21 του Ν. 2190/1994
(ΦΕΚ 28/Α΄/03.03.1994), 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/
Α΄/02.02.2012), 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31−10−2014)
και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010), λόγω
λήξης του χρόνου απασχόλησης.
(Αριθμ. βεβ. Ν.Π.Δ.Δ. Αμφίπολης για την γνησιότητα
των δικαιολογητικών οικ.81/16−2−2016).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1051258625/13−10−2015).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης 1960/20−3−2016).
Με την αριθμ. 195/8980/4−3−2016 απόφαση του Δημάρ−
χου Σερρών, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 203
του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007), του άρθρ. 1

παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2−2−2012), του άρ−
θρου 28 παρ. 5 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31−10−2014)
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010), διαπιστώνεται η λύση
της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης της υπαλ−
λήλου του Δήμου Γαβριηλίδου Σαμαρτζίδου Αικατερί−
νης του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών
Ι.Δ.Α.Χ., με βαθμό Ε΄, την 4−3−2016, ημερομηνία υποβο−
λής της αίτησης παραίτησής της.
(Αριθμ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών: 9054/4−3−2016).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6463109431/4−3−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας−Θράκης 4103/
20−3−2016).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
F
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΙ ΙΟΝΙΟΥ
Με την αριθμ. 20/3−2−2016 απόφαση της Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Προνοιακές
Δομές Δήμου Επιδαύρου» Νομού Αργολίδας, που εκδό−
θηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις: α) του άρθρου
207 του Ν. 3584/2007, β) της παρ. 9 του άρθρου 1 του
Ν. 4038/2012, γ) του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, γίνε−
ται αποδεκτή η δήλωση παραίτησης της υπαλλήλου
Καστούμη Νίκης του Γεωργίου, ειδικότητας TE Βρεφο−
νηπιοκομίας, που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής», η πρόσληψη της οποίας είχε
πραγματοποιηθεί με την αριθμ. 12/2016 όμοια απόφα−
ση της Προέδρου του Νομικού Προσώπου και λύεται η
σύμβαση εργασίας από 3−2−2016 λόγω καταγγελίας της
από την ίδια (οικειοθελής παραίτηση).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4174124115/11−3−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 24985/1544/23−3−2016).
Με την 7735/25−2−2016 απόφαση του Δημάρχου Κο−
ρινθίων Νομού Κορινθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα:
1) με τις διατάξεις: α) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,
β) του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007 γ) του άρθρου 68 του
Ν. 4002/2011 2) τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αθη−
ναίων που διατυπώθηκε στην αριθμ. 151828/20−04−2015
απόφαση του, 3) τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων που διατυ−
πώθηκε στο αριθμ. 5/21−5−2015 (θέμα 1ο Ε.Η.Δ.) πρακτι−
κό του 4) τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Κορινθίας που διατυ−
πώθηκε στο αριθμ. 5/28−9−2015 (θέμα 2ο) πρακτικό του
5) την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/35498/29−1−2016 εγκρι−
τική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, μετατάσσεται η Ζερβού Βα−
σιλική του Κυριάκου μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ6 Το−
πογράφων Μηχανικών από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο
Κορινθίων σε κενή οργανική θέση.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Κορινθίων για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης 7715/
25−2−2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 24219/1474/23−3−2016).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(4)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΕΠ 21/22−3−2016 διαπιστωτική πράξη
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 253
του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 147, 149, 156 και 8 του
Ν. 3528/2007 και μετά την αριθ. 13376/2013 απόφαση του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία
κατέστη αμετάκλητη, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη έκ−
πτωση από την Υπηρεσία του Λάζαρου Πλάτσκου του
Φοίβου μόνιμου υπαλλήλου της Π.Κ.Μ. με βαθμό Γ΄ του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών−Γραμματέων από τις 26−10−2014,
ημερομηνία κατά την οποία κατέστη αμετάκλητη η ανω−
τέρω καταδικαστική απόφαση.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2699019712/16−2−2016).
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2062/25−2−2016 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20 και 77 παρ. 3 του
Ν. 4009/2011 και της υπ’ αριθμό 258/2012 απόφασης της
Συγκλήτου (ΦΕΚ 377/20−2−2012, τ. Β΄), διορίζεται (εξελίσ−
σεται) ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος Καλοκαιρι−
νός του Ανδρέα, σε μόνιμη, οργανική και προκηρυχθείσα
(ΦΕΚ 520/5−6−2015, τ. Γ΄), θέση Καθηγητή πρώτης βαθμί−
δας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Γλωσσολογίας
και στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία»
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων 1784/22−2−2016).

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
F

Με την υπ’ αριθμό 2061/25−2−2016 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20 και 77 παρ.
3 του Ν. 4009/2011 και της υπ’ αριθμό 258/2012 απόφα−
σης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 377/20−2−2012, τ. Β΄), διορίζε−
ται (εξελίσσεται) ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης
Σπαντιδάκης του Ιωάννη, σε μόνιμη, οργανική και προ−
κηρυχθείσα (ΦΕΚ 520/5−6−2015, τ. Γ΄), θέση Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο−
τικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Παιδαγωγικής Ψυ−
χολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας και στο γνω−
στικό αντικείμενο «Μάθηση και Διδασκαλία του γρα−
πτού λόγου με έμφαση στη γραπτή έκφραση» επειδή
έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./του Υπουργείου Παιδείας. Έρευνας
και Θρησκευμάτων 1668/18−2−2016).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Πρύτανης

Ο Περιφερειάρχης

(5)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Με την αριθμ. 16464/17−2−2016 Πράξη−Απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73, 74 και 77
του Ν. 3528/2007, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12
του Ν. 3230/2004, τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, τις διατάξεις του άρθρου
4 του Π.δ. 50/2001 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
2α αρθρ. μόνου του Π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄/31.12.2003)
και την απόφαση της συνεδρίας αριθμ. 218/9−12−2015 με
τη σύμφωνη γνώμη του Υ.Σ.Δ.Π., μετατάσσεται η Ασλάνη
Γεωργία του Δημητρίου, υπάλληλος του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, με βαθμό Γ΄ και ΜΚ2, μετά από αίτηση
της και αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος γνησιότητας
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
28, παρ. 6 του Ν. 4305/2014, από τη θέση κατηγορίας ΤΕ
ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας όπου υπηρετεί, σε ομοιό−
βαθμη θέση κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού −Οι−
κονομικού, με την ίδια σχέση εργασίας, με ταυτόχρονη
μεταφορά της συσταθείσας θέσης που κατέχει, επειδή
έχει τα νόμιμα προσόντα και για υπηρεσιακούς λόγους.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε ΥΠ.ΠΕ.Θ. 2417/11−03−2016).
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ − ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Με την υπ’ αριθµ. 969/6746/21−3−2016 πράξη της Πρυτά−
νεως του Πανεπιστηµίου Πατρών που εκδόθηκε σύµφω−
να µε τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 3, 148 και 156
του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση
του ∆ηµητρίου Αλεξόπουλου του Κωνσταντίνου από
τη µόνιµη θέση καθηγητή της βαθµίδας του Καθηγητή
πρώτης βαθµίδας του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής
Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Πατρών, από 16−3−
2016 ηµεροµηνία από της οποίας ορκίσθηκε και ανέλαβε
υπηρεσία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών.
(Αριθµ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου 2748381261/17−3−2016).
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
F
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ
Με τη με αρ. Φε.7/1463/22−2−2016 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α. Του
άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄) όπως αντικατα−
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στάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄).
β. Του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄) σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ. Α΄) και γ. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.
4 του Ν. 4310/2014 που συμπλήρωσε την παρ. 3 του
άρθρου 18 του Ν. 4009/2011, εξελίσσεται η ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Ιωάννη, μέλος του Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού (Ε.Π) του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από την τακτική θέση βαθμίδας Επίκου−
ρου Καθηγητή που κατείχε, σε μόνιμη τακτική θέση
βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο: «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων με Έμφαση στην
Ανάλυση Λιπιδίων και Συγγενών Ενώσεων» του Τομέα
Μαθημάτων Υποδομής καταλαμβάνοντας αντίστοιχη
κενή οργανική θέση γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα. Η
εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης.
(ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 761/τ. Γ΄/31−7−2015).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων 2546/17−03−2016).
Με τη με αρ. Φε.7/435/19−2−2016 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α. Του
άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄) όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄).
β. Του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) και γ. Του άρθρου 78 παρ.
3 και 6β΄ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄), εξελίσσεται
η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χαράλαμπου, μέλος του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μαιευ−
τικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από την προσωποπαγή θέση βαθμί−
δας Καθηγητή Εφαρμογών που κατείχε, σε μόνιμη τα−
κτική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο: «Μαιευτική Νοσηλευτική Φροντίδα και Εν−
δοοικογενειακή Βία στην Κύηση» του Β΄ Τομέα Μαθη−
μάτων Ειδικότητας Μαίας − Μαιευτή καταλαμβάνοντας
αντίστοιχη κενή οργανική θέση γιατί έχει τα νόμιμα
προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης.
(ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 328/τ. Γ΄/15−4−2015).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων 2542/18−03−2016)
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
F
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.
Με τη με αρ. 388/18−2−2016 απόφαση του Προέδρου Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις, των άρθρων 15 και 17 του N. 1404/1983 (173/
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
των άρθρων 18, 19 και 20 και των παρ. 3 και 5α του άρ−
θρου 78 του Ν. 4009/2011 (195/Α΄) όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους
Ν. 4076/2012 (159/Α΄), 4115/2013 (24/Α΄) και 4186/2013 (193/Α΄)
και το Π.δ. 69/2013 (119/Α΄) εξελίσσεται ο Αλέξανδρος
Παππάς του Γεωργίου από τη μόνιμη προσωποπαγή
θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επί−
κουρου Καθηγητή σε θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό

αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση
στους Μετασχηματισμούς Fourier, Radon, Hubert» του
Τομέα Γεωτεχνικού και Οικονομικού Σχεδιασμού του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ. της Σχολής Τεχνο−
λογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T., επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης (743/Γ΄/2015).
Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: 734837
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2543/18−03−2016).
Με τη με αρ. 389/18−2−2016 απόφαση του Προέδρου
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 15 και 17 του Ν. 1404/
1983 (173/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε
και ισχύει, των άρθρων 18, 19 και 20 και των παρ. 3 και
5α του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (195/Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύ−
ει με τους Ν. 4076/2012 (159/Α΄), 4115/2013 (24/Α΄) και
4186/2013 (193/Α΄) και το Π.δ. 69/2013 (119/Α΄) εξελίσσε−
ται ο Γεώργιος Λεωνιδόπουλος του Παναγιώτη από τη
μόνιμη προσωποπαγή θέση Εκπαιδευτικού Προσωπι−
κού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε θέση Εκ−
παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρωτή
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πα−
ραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέρ−
γειας» του Τομέα II Ηλεκτρικής Ισχύος του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ. της Σχολής Τεχνολογι−
κών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T., επειδή έχει τα
νόμιμα προσόντα.
Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης (743/Γ΄/
2015).
Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: 734703
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠΠ.Ε.Θ. 2547/17−03−2016).
Με την 726/23−03−2016 απόφαση του Προέδρου του
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ. Α΄) λύεται αυτοδί−
καια η υπαλληλική σχέση του Κωνσταντίνου Καψομούλη
του Μιχαήλ, μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Σ.Τ.ΕΦ.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T., κλάδου ΤΕ1, με βαθμό Γ΄
και Μ.Κ. 4, κατόπιν της από 29−02−2016 δεύτερης αίτη−
σης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί−
τησης 08−02−2016).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9074611572/10−03−2016).
Με την 728/23−03−2016 απόφαση του Προέδρου του
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ. Α΄) λύεται αυτο−
δίκαια η υπαλληλική σχέση του Αλέξανδρου Κανέλου
του Βασιλείου, μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρο−
λόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ−
μογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T., κλάδου ΤΕ1, με
βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 1, κατόπιν της από 29−02−2016 δεύτε−
ρης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης
παραίτησης 05−02−2016).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4980483694/10−03−2016).
Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
Με την υπ’ αριθμόν 252(4.4)/15−03−2016 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.δ. 77/2000, τα άρθρα
18 και 29 του Ν. 4310/2014, τα άρθρα 15, 16 και 17 του
Ν. 1514/1985 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012
και ύστερα από την εισήγηση της επιτροπής κρίσης των
υποψηφίων για τη θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας του Ιν−
στιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
του ΕΚΕΤΑ με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση
και Ανάλυση Χρηστών και Συστημάτων για Βελτίωση
της Ποιότητας Ζωής», προσλαμβάνεται ο Βότης Κων−
σταντίνος του Βασιλείου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου − Θητείας από 01−04−2016
μέχρι 31/03/2020 σε θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας, ειδι−
κότητας Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής.
(Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του ΕΚΕΤΑ για την κά−
λυψη της δαπάνης μισθοδοσίας: απόφαση Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ
252/15−03−2016).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 9199439023/22.03.2016).
(Αριθμ. βεβ. Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικ. Ανα−
συγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ 13626/22.03.2016).
Με την υπ’ αριθμόν 250(4.4)/08−02−2016 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.δ. 77/2000, τα άρθρα
18 και 29 του Ν. 4310/2014, τα άρθρα 15, 16 και 17 του
Ν. 1514/1985 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012
και ύστερα από την εισήγηση της επιτροπής κρίσης των
υποψηφίων για τη θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας του Ιν−
στιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μετα−
φορών του ΕΚΕΤΑ με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική
των Μεταφορών: Βελτιστοποίηση Διαδικασιών και Ανά−
πτυξη Αναλυτικών Μεθόδων», προσλαμβάνεται η Ανα−
γνωστοπούλου Αφροδίτη του Κωνσταντίνου με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου − Θητεί−
ας από 01−04−2016 μέχρι 31/03/2020 σε θέση Ερευνητή
Γ΄ Βαθμίδας, ειδικότητας Οικονομολόγου.
(Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του ΕΚΕΤΑ για την κά−
λυψη της δαπάνης μισθοδοσίας: απόφαση Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ
250/08−02−2016).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 9612443162/22.03.2016).
(Αριθμ. βεβ. Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότη−
σης ΔΙΠΑΑΔ 13612/22.03.2016).
Με την υπ’ αριθμόν 250(4.5)/08−02−2016 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.δ. 77/2000, τα άρθρα
18 και 29 του Ν. 4310/2014, τα άρθρα 15, 16 και 17 του
Ν. 1514/1985 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012
και ύστερα από την εισήγηση της επιτροπής κρίσης των
υποψηφίων για τη θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας του Ιν−
στιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μετα−
φορών του ΕΚΕΤΑ με γνωστικό αντικείμενο «Προσο−
μοίωση και Αξιολόγηση Τηλεματικών Συστημάτωνγια
Υποστήριξη Οδηγών Όλων των Κατηγοριών (Περιλαμ−
βανομένων Ευπαθών Ομάδων)», προσλαμβάνεται η Γκέ−
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μου Μαρία του Βασιλείου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου − Θητείας από 01−04−2016
μέχρι 31/03/2020 σε θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας, ειδι−
κότητας Μηχανολόγου Μηχανικού.
(Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του ΕΚΕΤΑ για την κά−
λυψη της δαπάνης μισθοδοσίας: απόφαση Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ
250/08−02−2016).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 9350690711/22.03.2016).
(Αριθμ. βεβ. Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότη−
σης ΔΙΠΑΑΔ 13623/22.03.2016)
Με την υπ’ αριθμόν 250(4.6)/08−02−2016 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.δ. 77/2000, τα άρθρα
18 και 29 του Ν. 4310/2014, τα άρθρα 15, 16 και 17 του
Ν. 1514/1985 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/
2012 και ύστερα από την εισήγηση της επιτροπής κρί−
σης των υποψηφίων για τη θέση Ειδικού Λειτουργικού
Επιστήμονα Γ΄ Βαθμίδας του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινη−
τικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ με γνω−
στικό αντικείμενο «Διαχείριση − Υλοποίηση Πιλοτικών
Δράσεων και Έργων (Project Management) με Έμφαση
στις Εμπορευματικές Μεταφορές και Logistics», προ−
σλαμβάνεται ο Σταθακόπουλος Αλέξανδρος του Πα−
ναγιώτη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ−
νου Χρόνου − Θητείας από 01−04−2016 μέχρι 31/03/2020
σε θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄ Βαθμίδας,
ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.
(Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του ΕΚΕΤΑ για την κά−
λυψη της δαπάνης μισθοδοσίας: απόφαση Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ
250/08−02−2016).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου ΔΥ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1996118641/22.03.2016).
(Αριθμ. βεβ. Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότη−
σης ΔΙΠΑΑΔ 13625/22.03.2016).
Ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ−
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ−ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με την αριθμ. 1900/15.03.2016 απόφαση των Διοικητών
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου−Ιονίων
Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 4ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, η οποία
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α΄/1.08.07), τις διατάξεις του
άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/2011 τ. Α΄),
τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4223/31.12.2013 (ΦΕΚ
287/31.12.2013 τ. Α΄), την υπ’ αρ. πρωτ.Υ10β/Γ.Π.οικ.19561/
28.02.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, την υπ’ αρ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ./16134/04.12.2015 απόφαση της Επιτρο−
πής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο
2, παρ. 1), το υπ’ αρ. 2/24518/ΔΠΓΚ/28.04.2015 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο βε−
βαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης για την εν λόγω μετάταξη
και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 02ης/13.06.2014 (Θέμα 89ο)
γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Νοσοκομείων της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μα−
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κεδονίας και Θράκης και της υπ’ αριθμ. 04ης/10.09.2014
(Θέμα 28ο) γνωμοδότησης του Β΄ Κοινού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου−Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
και το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ01/11/4/32183/26.11.2014 έγγρα−
φο του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων σχετικά με την δέσμευση κε−
νής οργανικής θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, μετατάσσεται
η μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑ−
ΤΕΙΟ», ΓΙΟΓΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κατηγορίας
ΔΕ κλάδου Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστη−
ρίων με βαθμό ΣΤ΄, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση
της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24467/31.05.2013 αιτήσεώς
της και με το βαθμό που κατέχει, χωρίς να προκαλείται
επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι Διοικητές
4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
και Θράκης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου −
Ιονίων Νήσων −
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Πίνακας Διοριστέων
Με την υπ’ αριθμ. 153/17−2−2016 απόφαση του Β΄ τμήμα−
τος του Α.Σ.Ε.Π., η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’
αριθμ. 1576/2015 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών, επιλαμβανόμενο εκ νέου, της αιτήσε−
ως θεραπείας του Νικολάου Κούνουπα του Γρηγορίου,
υποψηφίου της υπ’ αριθμ. 1/583Μ/2008 Προκήρυξης του
Δήμου Χερσονήσου (ΦΕΚ 96/16−03−2009 τ. Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ) διατίθεται προς διορισμό ο ανωτέρω σε κενή
οργανική θέση κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής (Software−
Hardware) ή ελλείψει τέτοιας, σε προσωποπαγή θέση
κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής (Software− Hardware) που
θα συσταθεί με την απόφαση διορισμού του, στο Δήμο
Χερσονήσου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.
17 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994.
Η Επιτροπή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΤΑΣΙΟΥΔΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*03003391104160012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

