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1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την 8030/23.04.2018 απόφαση του Δημάρχου Χα-
ϊδαρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, του άρθρου 21 παρ. 3 του 
ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, του άρθρου 1 παρ. 9 του 
ν. 4038/2012, του άρθρου 74 του ν. 4430/2016, του άρθρου 
14 παρ. 5 του ν. 4403/2016, της 2891/17.11.2016 απόφα-
σης της Περιφερειάρχη Αττικής περί ένταξης της πράξης 
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαϊδαρίου» στο ΕΠ «ΑΤ-
ΤΙΚΗ 2014-2020», της οικ. 3450/09.02.2017 (ΣΟΧ1/2017) 
ανακοίνωσης του Δήμου Χαϊδαρίου, η οποία ελέγχθηκε 
και εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ (2369/15.03.2017), κατόπιν 
παραίτησης της Βαρβάρας Κοντοσώρου του Αθανασί-
ου, ειδικότητας TE Κοινωνικών λειτουργών (ΦΕΚ 123/Γ΄/
12.02.2018), προσλαμβάνεται σε αντικατάσταση η Τερ-
ψιχόρη Βούλγαρη του Αντωνίου, ειδικότητας TE Κοινωνι-
κών λειτουργών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από 23.04.2018 
έως 31.07.2018, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης 
της σύμβασης, έως τη λήξη του προγράμματος. Η σύμ-
βαση αυτή θα λυθεί αυτοδίκαια, χωρίς η προσληφθείσα 
να δικαιούται αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Υπηρ. και Ανάπτυξης Δήμου 
Χαϊδαρίου: 8682/02.05.2018)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9610393101/23.04.2018) 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
36748/13281/15.05.2018)

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

          Με την 139/7649/10.04.2018 απόφαση του Δημάρχου 
Βύρωνα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν του 
άρθρου 207 παρ.2 του ν. 3584/2007 και του άρθρου 1 
παρ. 9 του ν. 4038/2012, λύεται η σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου της υπαλλήλου ΓΟΥΝΕΛΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ του Δημητρίου, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολό-
γων, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ", από 10.04.2018 για σπουδαίο 
λόγο (άρθρο 207 παρ.2 του ν. 3584/2007).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5512155674/ 
10.04.2018)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
29898/11136/16.05.2018)

    Με την 92/11578/20.03.2018 απόφαση του Δημάρχου 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994, 
όπως ισχύουν του άρθρου 207 του ν. 3584/2007 και του 
άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, λύεται η σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της υπαλ-
λήλου Γκουμάτση Σοφίας του Αντωνίου, ειδικότητας ΠΕ 
Ψυχολόγων, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της 
βίας-Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήρι-
ξης Γυναικών Θυμάτων Βίας», του Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10994/15.03.2018, 
αίτησης παραίτησης της ιδίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6385103843/ 
19.03.2018)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
25246/9496/16.05.2018 )

            Με την 121/14014/30.03.2018 απόφαση του Δημάρ-
χου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 79, 101 και 183 του ν.3584/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 105 του 
ν.  4483/2017, του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, του άρ-
θρου 280 του ν. 3852/2010, κατόπιν γνωμοδότησης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής 
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Αττικής (10/2017 πρακτικό), μετατάσσεται η υπάλλη-
λος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, Μαγδαληνή Πάνου του Σπυρίδωνος, με βαθμό Δ', 
από την ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών σχολικών μονά-
δων στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της 
θέσης που κατέχει, με την ίδια σχέση εργασίας, με τον 
ίδιο βαθμό.

(Αριθμ. βεβ. Τμημ. Μισθοδ. και Ασφάλισης Προσωπι-
κού Δήμου Αχαρνών: 18238/04.05.2018)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
38061/13789/17.05.2018).

    Με την 122/02-4-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρ-
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 280 του ν.3852/2010 και των άρθρων 159 και 160 
του ν.3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση 
αναδρομικά από 31-12-2016 της υπαλλήλου ΤΣΑΡΤΣΩ-
ΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ του Χρήστου, κλάδου ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με βαθμό Β', λόγω συμπλήρωσης ορί-
ου ηλικίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1027088422/30-3-2018)

(Aριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
30504/11357/17-5-2018).

            Με την 6997/2-4-2018 διαπιστωτική πράξη Αντιδη-
μάρχου Δήμου Κορυδαλλού που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθ. 280 του ν. 3852/2010 και των άρ-
θρων 151 και 160 του ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια 
από 22-03-2018 η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου 
ΡΕΝΙΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αντωνίου κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με βαθμό Β', λόγω θανάτου.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6697100841/29-3-2018)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
29948/11152/17-5-2018).

    Με την 7272/04-4-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Κο-
ρυδαλλού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 280 του ν. 3852/2010, του αρθ. 20 παρ.1 του 
ν. 3801/2009,του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 και των 
άρθρων 194 και 196 του ν. 3584/2007, λύεται αυτοδί-
καια από 02-4-2018 η υπαλληλική σχέση της υπαλλή-
λου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Ευαγγέλου, κλάδου 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με βαθμό Β' λόγω έκδοσης της αριθ. 
2177/16.3.2018 απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1862118511/02-4-2018)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
29945/11151/17-5-2018).

    Με την 380/02-4-2018 απόφαση Δημάρχου Πεντέ-
λης 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 30-3-2018 (ημερ/
νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλλη-
λική σχέση του υπαλλήλου ΠΡΕΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Βασι-
λείου, κλάδου ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με βαθ-
μό Β', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5950119117/02-4-2018)

(Αριθ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
28805/10723/17-5-2018).

    Με την 8997/12-4-2018 διαπιστωτική πράξη Δημάρ-
χου Γαλατσίου 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 28-02-2018 
(ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η 
υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΓΡΑΨΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 
του Ζώη, κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με βαθμό Α', προκει-
μένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7521764653/05-4-2018)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
29934/11149 / 17-05-2018).

    Με την 120/30-3-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4038/12,του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, του 
άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3801/2009 και του άρθρου 196 
του ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από 01-4-2018 η 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου του υπαλλήλου ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Δημητρί-
ου, κλάδου ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ με βαθμό Γ', προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθεί σύμφωνα με την αρ. 1200/26-2-2018 
απόφαση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9566121120/29-3-2018)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
29894/11134/17-5-2018).

            Με την 14/27-3-2018 απόφαση του Προέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 280 του ν. 3852/2010 
και των άρθρων 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται 
δεκτή η από 16-3-2018 δεύτερη αίτηση παραίτησης και 
λύεται η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΒΟΥΒΑΚΗ 
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 0798117921/25-3-2018)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
27901/10380/17-5-2018).

    Με την 134/30-3-2018 απόφαση Δημάρχου Αγίας 
Παρασκευής 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 28-3-2018 
(ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η 
υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΠΑΡΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του 
Πέτρου, κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με βαθμό Α', προκειμένου 
να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2369693567/29-3-2018)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
27649/10246/17-5-2018).
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            Με την 7824/26-3-2018 απόφαση Δημάρχου Νέας Φι-
λαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, του άρ-
θρου 280 του ν. 3852/2010 και των άρθρων 194 και 203 
του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 22-3-2018 αίτηση 
παραίτησης του υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΑΥΛΙΔΗ ΗΛΙΑ του Ευ-
σταθίου, κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με βαθμό Β', προκειμένου 
να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2127237911/23-3-2018)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
27177/10092/17-05-2018).

    Με την 2141/27-3-2018 πράξη Δημάρχου Νίκαιας-Αγ. Ι. 
Ρέντη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 
280 του ν. 3852/2010 και των άρθρων 151 και 160 του 
ν. 3584/2007, διαπιστώνεται από 14-03-2018 η λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΒΑΤΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ του Ιγνάτιου, κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
με βαθμό Β', λόγω θανάτου.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1172893112/27-3-2018)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
27938/10388/17-5-2018).

            Με την 1536/29-12-2017 απόφαση Δημάρχου Φυλής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 280 του 
ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρ.1 του ν. 4038/2012 
και των άρθρων 196 και 201 του ν. 3584/2007, γίνεται 
δεκτή η από 29-12-2017 υπεύθυνη δήλωση παραίτη-
σης της υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Εμμα-
νουήλ, κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
λόγω συμπληρώσεως του απαιτούμενου χρόνου προς 
συνταξιοδότηση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3556646450/
11-1-2018)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
27341/10167/17-5-2018).

    Με την 336/27-03-2018 απόφαση Δημάρχου Ελευσί-
νας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 
280 του ν. 3852/2010, του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, 
και του άρθρου 201 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η 
από 26-3-2018 αίτηση παραίτησης και λύεται η υπαλλη-
λική σχέση του υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΤΟΖΙΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με 
βαθμό Γ', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1641471098/27-3-2018)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
28989/10815/17-5-2018).

  Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος

ΜΑΡΙΑ - ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ

        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την 147/Α/7-5-2018 απόφαση του Δημάρχου Τή-
νου, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Τήνου ΙΩΑΝ-
ΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Κα-
θαριότητας, με βαθμό Γ', λόγω θανάτου από 30.04.2018 
(ημερομηνία θανάτου), σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 151 και 160 του ν. 3584/2007.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6075658536/4.5.2018)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
29113/18.05.2018).

  Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΛΑΒΟΥ

Ι

        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην 649/11.04.2018 648/11.04.2018 περίληψη της 
απόφασης του Δημάρχου Δήμου Αλεξανδρούπολης 
Ν. Έβρου (αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης: 8442/23.04.2018) που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1503/08.05.2018 (τ.Γ') στη σελίδα 3368, στον 
πίνακα ειδικοτήτων διορθώνεται:

το εσφαλμένο «ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ της υπαλλήλου Γκα-
σίδου Χριστίνας»,

στο ορθό «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας – Θράκης)

Ι

        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ

ΙΟΝΙΟΥ

  Με την 33242/10-05-2018 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 74 και 79 του ν.  3584/2007, την αριθμ. 
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15-12-2011 εγκύ-
κλιο του ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤ. και ΗΔ.,το αριθμ. 10-06/13-10-
2017 απόσπασμα πρακτικού γνωμοδότησης του Β΄ 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών, το αριθμ. 29-01/
07-12-2017 απόσπασμα πρακτικού γνωμοδότησης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε Αχαΐας, 
την αριθ. 1401/32086/25-09-2017 σύμφωνη γνώμη 
του Δημάρχου Αιγάλεω και μετά την αρίθ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ.Μ/5015/13-04-2018 εγκριτική απόφαση της Επι-
τροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ33/2006, μετατάσ-
σεται η Ρήγα Βασιλική του Ηλία, μόνιμη υπάλληλος κατη-
γορίας- κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας,(Εργατών 
Κήπων) με βαθμό Ε,' από τον Δήμο Αιγάλεω Ν. Αττικής 
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στο Δήμο Πατρέων Ν. Αχαΐας, σε αντίστοιχη κενή ορ-
γανική θέση, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών σύμφωνα 
με το ν. 4305/2014: 39151/21-11-2017)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πα-
τρέων: 97/1962/07-05-2018)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 97900/18 -05-2018).

            Με την 117/2018 (με αρ. πρωτ. 5690/16.05.2018) 
απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161 και 167 
του ν.3584/2007, διορίζεται ως Γενικός Γραμματέας του 
Δήμου Δυτικής Αχαΐας ο Πυρρής Αθανάσιος του Ηλία, 
σε θέση μετακλητού υπαλλήλου του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

(Έγγραφο γνησιότητας δικαιολογητικών: 5691/
16-05-2018)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Δυτικής 
Αχαΐας: 5687/16.05.2018)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7419116119/16.05.2018). 

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 
99936/18.05.2018). 

 Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και 
Ν.Π. Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ

Ι

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

        ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Με την ΔΒ1Α/43087/16-05-2018 απόφαση του Προ-
έδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 70, 73 του ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 
35 του ν. 4024/2011, τις διατάξεις των άρθρων 13 και 
27 του π.δ. 50/2001 και κατόπιν της υπ' αριθμ. 453η/
Συν.18η/26-03-2018 απόφασης του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η μόνιμη υπάλληλος της Περιφερεια-
κής Δ/νσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λάρισας ΤΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Γε-
ωργίου, μετατάσσεται από την κατηγορία ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων στην κατηγορία TE Διοικητικού Λογιστικού, 
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατείχε.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονο-
μικών-Τμήμα Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΔΑ1Α/ 
179/09-05-2018)

Με την υπ΄αριθμ. ΔB1A/42178/16-05-2018 απόφα-
ση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 70,73 του ν. 3528/2007, τις διατά-
ξεις του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του π.δ. 50/2001 και κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
452η/Συν.18η/26-03-2018 απόφασης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η μόνιμη υπάλληλος της Περι-
φερειακής Δ/νσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Θεσσαλονίκης ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αποστόλου, μετατάσσεται από την 
κατηγορία ΔΕ Χειριστών Η/Υ στην κατηγορία ΤΕ Διοι-
κητικού Λογιστικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέ-
σης που κατείχε.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονο-
μικών-Τμήμα Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΔΑ1Α/ 
178/09-05-2018)

      Ο Πρόεδρος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Ι

    4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Με την 3334/04-05-2018 (2η Ορθή Επανάληψη) δι-
απιστωτική πράξη του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εκδόθηκε 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 
(ΦΕΚ/Α΄/38), του άρθρου 38 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ/
Α΄/21), του άρθρου 25 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ/Α΄/38) και 
του άρθρου 50 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ/Α΄/237),των αριθμ. 
235/04-03-2014, 314/19-03-2014, 315/19-03-2014,
398/08-04-2014, 399/08-04-2014 πράξεων του Διοικη-
τή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης περί μεταφοράς του ιατρικού προσωπικού του 
ΕΟΠΠΥ στην 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μα-
κεδονίας και Θράκης σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου 
ΠΕ Ιατρών/Οδοντιάτρων, πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης, που συστάθηκαν για το σκοπό αυτό 
με την αριθμ. πρωτ. Γ.Π/οικ.18936/26-02-2014 (ΦΕΚ 
485/27-02-2014/τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Σύσταση εν-
νέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών 
θέσεων μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού, στις Διοι-
κήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών», τα υπ΄αριθμ. 
πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ 42344/01-06-2017, Α2α/Γ.Π.οικ 71679/
25-09-2017 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας με θέμα 
«Παροχή διευκρινήσεων, σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄)», των αιτήσεων 
των ενδιαφερόμενων για ένταξη και κατάταξη στον κλά-
δο Ιατρών/Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. με αυτοδίκαιη μετατροπή 
των οργανικών τους θέσεων σε οργανικές θέσεις κλάδου 
Ιατρών/Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης εντάσσονται και κατατάσσονται στις θέ-
σεις, σύμφωνα με τα αριθμ. 17-10-2017, 31-10-2017, 
09-11-2017, 24-11-2017 και 29-11-2017 Πρακτικά των 
Συμβουλίων Αξιολόγησης Ιατρών Ε.Σ.Υ. ως ακολούθως:
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α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΑΧΤΣΕΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α
2 ΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
3 ΓΚΟΥΤΙΕΡΡΕΖ ΡΕΓΙΕΣ ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΕΛΕΝΑ ΑΜΑΝΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
4 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-

ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α

6 ΜΑΝΑΚΑ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
7 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
8 ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
11 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α
12 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
13 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-

ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(Αριθμ. Βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 2514/03-05-2018).

    Με την 8434/07-05-2018 (Ορθή Επανάληψη) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του ν. 4461/2017 
(ΦΕΚ/Α΄/38), του άρθρου 22 της παρ. 2 του π.δ. 84/1989 (Α'31) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του π.δ. 38/2004 
(Α' 35) και το άρθρο 30 του π.δ. 38/2010 (Α' 78), του άρθρου 25 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ/Α΄/38), του άρθρου 50 του 
ν. 4305/2014, του άρθρου 103 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ/Α΄/115/07-08-2017), την αριθμ. πρωτ. 315/19-03-2014 (ΦΕΚ 
393/31-03-2014 τ. Γ'), πράξη του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης περί μεταφο-
ράς του ιατρικού προσωπικού του ΕΟΠΠΥ στην 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης σε 
κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ Ιατρών/Οδοντιάτρων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που συστάθη-
καν για το σκοπό αυτό με την αρ. Γ.Π/οικ.18936/26-02-2014 (ΦΕΚ 485/27-02-2014/τ.Β') κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Σύσταση εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγει-
ονομικών Περιφερειών», την υπ' αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ.58950/31-07-2017 (ΦΕΚ 2987/30-08-2017/τ.Β') απόφαση 
του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.88681/29-11-2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση τροποποίησης της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα «Καθορισμός της διαδικασί-
ας ένταξης στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ των γιατρών που υπηρετούν στα Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και διαθέτουν 
πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής» και των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ΠΕ Ιατρών Χωρίς Ειδικότητα με Πιστοποι-
ητικό Γενικής Ιατρικής, λόγω κεκτημένου δικαιώματος, για ένταξη και κατάταξη στον κλάδο Ιατρών Ε.Σ.Υ., με αυ-
τοδίκαιη μετατροπή των οργανικών τους θέσεων σε οργανικές θέσεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης, εντάσσονται και κατατάσσονται στις θέσεις, σύμφωνα με το αριθμ. 16-02-2018 πρακτικό του 
Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών Ε.Σ.Υ. ως ακολούθως:
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΛΟΓΩ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β

2 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΛΟΓΩ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 2250/20-04-2018).

            Με την 12350/04-05-2018 (Ορθή Επανάληψη) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ/
Α΄/38), του άρθρου 38 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ/Α΄/21),του άρθρου 25 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ/Α΄/38) και του άρθρου 
50 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ/Α΄/237),των αριθμ. 235/04-03-2014, 314/19-03-2014, 315/19-03-2014, 398/08-04-2014, 
399/08-04-2014 πράξεων του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης περί μεταφοράς 
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του ιατρικού προσωπικού του ΕΟΠΠΥ στην 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης σε κε-
νές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ Ιατρών/Οδοντιάτρων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που συστάθηκαν 
για το σκοπό αυτό με την αριθμ. πρωτ. Γ.Π/οικ.18936/26-02-2014 (ΦΕΚ 485/27-02-2014/τ.Β') κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Σύσταση 
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού, στις Διοικήσεις 
των Υγειονομικών Περιφερειών», τα υπ' αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ 42344/01-06-2017, Α2α/Γ.Π.οικ 71679/25-09-2017 
έγγραφα του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α')», των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για ένταξη και κατάταξη στον κλάδο Ιατρών/Οδο-
ντιάτρων Ε.Σ.Υ. με αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών τους θέσεων σε οργανικές θέσεις κλάδου Ιατρών/Οδο-
ντιάτρων Ε.Σ.Υ. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης εντάσσονται και κατατάσσονται στις θέσεις, σύμφωνα 
με τα αριθμ. 17-10-2017, 31-10-2017, 09-11-2017, 24-11-2017 και 29-11-2017 πρακτικά των Συμβουλίων Αξιολό-
γησης Ιατρών Ε.Σ.Υ. ως ακολούθως:

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2 ΞΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
3 ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας: 2253/20-04-2018).

  Ο Διοικητής

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Ι

        ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ

  Με την 10/2.05.2018 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ ΚΑΤ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 35 παρ. 
3 και 156 του ν.3528/2007 λύεται η υπαλληλική σχέση της 
Κατοίκου Γεωργίας του Θωμά, μόνιμης υπαλλήλου του 
Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ του κλάδου ΔΕ Πρακτικών Αδελφών 
Νοσοκόμων με βαθμό Α' και Μ.Κ.11, κατόπιν της από 
30.04.2018 αίτησης παραίτησης.

(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 13.04.2018).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3074121146/02.5.2018).

  Ο Διοικητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

          Με την 14412/3-5-2018 απόφαση του Διοικητή του Γε-
νικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν.3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΤΖΩΝΤΖΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, μόνιμης υπαλλήλου σε 
οργανική θέση, της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού 
Οικονομικού, με τον Α' Βαθμό, το 14ο Μ.Κ., κατόπιν της 
από 17-04-2018 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερο-
μηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 29-03-2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4146322881/
07-05-2018).

            Με την 13790/26-4-2018 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗMATΑΣ», 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 156 του 
ν. 3528/2007 και του άρθρου 2 του ν. 1813/1988, την 
391/23/12-12-2017 γνωμοδότηση της Δευτεροβάθ-
μιας Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών και μετά την 4/
29-3-2018/Θέμα 6ο απόφαση του Δ' Κοινού Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου των Νοσοκομείων Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗ-
ΡΙΑ» και Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», λύεται η υπαλληλική 
σχέση της ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του ΠΑ-
ΝΤΕΛΗ, μόνιμης υπαλλήλου σε οργανική θέση, της κα-
τηγορίας ΔΕ, κλάδου Βοηθών Νοσηλευτικής, με τον Α' 
Βαθμό, το 10ο Μ.Κ., από 19/04/2018 λόγω μη ιάσιμης 
νόσου και ανικανότητας για την άσκηση των υπηρεσια-
κών καθηκόντων της. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8221983665/
07-05-2018).

  Ο Διοικητής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΚΕΡΗΣ

Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ

          Με την 2313/31-01-2018 απόφαση Διοικητή του Γε-
νικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ 
ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 3528/2007 αρ.16 και 17, μετά τον πίνακα 
διοριστέων (Φ.Ε.Κ. 1304/Γ΄/13-12-2017) διορίζεται ο 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου σε κενή ορ-
γανική θέση του κλάδου TE Ιατρικών Εργαστηρίων της 
Νοσοκομειακής Μονάδας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» με τον ει-
σαγωγικό βαθμό Δ'.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 1748/28-03-2018)
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1268044907/25.04.2018)

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης: 116495/25.04.2018).

    Με την 1072/16-01-2018 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - AM. 
ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4254/07-04-2014, άρθρο πρώτο παράγρα-
φος ΙΖ, υποπαράγραφος ΙΖ1 όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4255/14 και τις διατά-
ξεις του ν. 4305/2014, άρθρο 50 παρ. 4 του ν. 4368/2016, 
άρθρο 38 και του ν. 4461/2017, άρθρο 26, μετατρέπεται 
μία οργανική θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ιατρικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ 
ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε ορ-
γανική θέση κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικό-
τητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ και εντάσσεται ο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παναγιώτη, Διευθυντής ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
κλάδου ΠΕ Ιατρών, στην ανωτέρω οργανική θέση κλά-
δου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΗΣ και με βαθμό Διευθυντή.

(Αριθμ. βεβ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας: 2251/2018).

    Με την 9769/07-05-18 απόφαση Διοικητή του Γενικού 
Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 

ΝΠΔΔ, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 
35 παρ. 3 του ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλ-
ληλική σχέση, της υπαλλήλου ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
του Χρίστου, κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α', από
24-04-18 (ημερομηνία ορκομωσίας στο Τμήμα Νοσηλευ-
τικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4818976243/27-04-2018)

    Με την 4492/15-03-2018 απόφαση του Διοικητή του 
«Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του 
ν.3345/2005 και το άρθρο 7 παρ.22 του ν.2557/1997 της 
σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου αρ. πρα-
κτικού 14/2-11-2016 εντάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος 
ΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θωμά από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικού 
ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, αναδρομικά από 24-03-2017
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος με το βαθμό Α' 
που ήδη κατέχει, σε προσωποπαγή θέση του προσωρι-
νού κλάδου TE Εργοδηγών, με το βαθμό που κατέχει και 
εξομοιούται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής. 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 2356/
30-04-2018).

  Ο Διοικητής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ  
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*03006430706180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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