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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Με τη Φ.471.5/110/992958/Σ.2017/14.06.2016 πράξη
Διευθυντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του
Ν.3528/2007 διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Τεχνικού/
Δομικών Έργων/ Τεχνίτη Κατεργασίας Ξύλου, με βαθμό
Α΄ και Μ.Κ. 10, Καραγιαννάκη Θεοφάνη του Θωμά AM:
14195, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 06.06.2016, ημερομηνία υποβολής
της δεύτερης αίτησης, με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007 στον ανωτέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία,
απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της υπηρεσίας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2253454239/
24.06.2016).
Με τη Φ.471.5/111/992961/Σ.2018/14.06.2016 πράξη
Διευθυντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 148 του
Ν.3528/2007 διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση του Μονίμου Υπαλλήλου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Κλάδου ΔΕ Τεχνικού/
Σχεδιαστών/Σχεδιαστή, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 11, Φραντζεσκάκη Παύλου του Γεωργίου AM: 7506, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την
06.06.2016, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης,
με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007 στον ανωτέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία,
απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της υπηρεσίας.

Αρ. Φύλλου 635

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6120897774/
24.06.2016).
Με τη Φ.414.23α/18/341339/Σ.5634/28 Ιουν. 2016/
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4ε απόφαση του Διευθυντή Β΄ Κλάδου
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13 παρ.
ζ του Ν.2936/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το
Ν.3036/2002 και του άρθρου 52 του Ν.δ. 4105/1960,
γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης και απολύονται, οι παρακάτω Επαγγελματίες Οπλίτες:
1. Λοχίας (ΠΒ) Παπαχρήστου Χρήστος του Αποστόλου,
με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ00695310, ΣΑ: 12200093598.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5389862012/29-6-2016).
2. ΕΠ.ΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Τζημπούκας Παναγιώτης του
Αθανασίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ00965611, ΣΑ:
12300040101.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9940490404/29-6-2016).
3. ΕΠ.ΟΠ Λοχίας (ΠΒ) Φώτογλου Κυριάκος του Αναστασίου με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01759713, ΣΑ:
13400174807.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1256318123/29-6-2016).
Ο Διευθυντής
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την αριθμ. 106491/Ε2/29-06-2016 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
4 παρ. 2, του Ν.3687/2008 (Φ.Ε.Κ. 159 τ.Α΄/1-8-2008))
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
329, παρ. 6, εδάφ. β του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/
11-4-2012), αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.
20, του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193 τ. Α΄/
17-9-2013) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83
τ.Α΄/11-05-2016), τις διατάξεις του Ν.3847/2010 (Φ.Ε.Κ.
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67 τ.Α΄/11-5-2010), του άρθρου 5 του Ν.3863/2010
(Φ.Ε.Κ. 115 τ. Α΄/15-7-2010 και του Ν.3865/2010
(Φ.Ε.Κ. 120 τ.Α΄/21-7-2010), του Ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ.
180 τ.Α΄/22-8-2011), του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 τ.Α΄/
27-10-2011) σχετικά με τη μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις, τις διατάξεις του Ν. 4151/2013 (Φ.Ε.Κ. 103 τ.Α΄/
29-4-2013) με θέμα: «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση
και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών,
διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου
Οικονομικών», του Ν.4336/2015 ( Φ.Ε.Κ. 94 τ.Α΄/14-082015 ) με θέμα: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», του Ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129 τ. Α΄/17-10-2015)
με θέμα: «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», του άρθρου 1 του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143
τ.Α΄/9-11-2015), τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85
τ.Α΄/12-05-2016) σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού-Συνταξιοδοτικού Συστήματος κ.λπ., όπως συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 239 του Ν.4389/
2016 (Φ.Ε.Κ. 94 τ.Α΄/27-05-2016), της παρ. 5 του άρθρου
28 του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237 τ.Α΄/31-10-2014) με
θέμα: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
τροποποίηση του Ν.3448/2006 (Α΄57), προσαρμογής της
Εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων
Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», του άρθρου 156 παρ.2 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26
τ. Α΄) και την αριθμ.6/20-05-2016 (Θέμα 3° ) Πράξη του
Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης
από την υπηρεσία στη διάρκεια του διδακτικού έτους,
για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή σοβαρούς λόγους υγείας, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
1) ΒΑΒΑΤΣΗ-ΤΣΟΥΣΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Γεωργίου,
κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγων), με A.M. 207854, η οποία
ανήκει διάθεση του ΠΥΣΔΕ της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6574977710/29-062016).
2) ΠΕΡΔΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ02
(Φιλολόγων), με A.M.193201, του 2ου Γ/σίου Μαλακοπής Θεσ/νίκης, της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης, για
σοβαρούς λόγους υγείας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2830361082/29-06-2016).
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Τεύχος Γ’ 635/07.07.2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την αριθμ.: Α2β/Γ.Π. οικ. 47720/27-06-2016
απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 και 74 του
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ.Μ/33569/22-03-2016 Απόφαση της Επιτροπής
της Π.Υ.Σ 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), την αριθμ. 10609/
9-06-2016 ανακοίνωση πρόσκληση του Γ.Ν. Καρδίτσας, το
αριθμ. 4/22-07-2015 απόσπασμα πρακτικού του Υ.Σ. του
Γ.Ν. Καρδίτσας, το αρ. πρωτ. 2/68874/ΔΠΓΚ/16-11-2015
έγγραφο του Γ.Λ.Κ., σύμφωνα με το οποίο δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
μετατάσσεται ο ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
Ιωάννη, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Χειριστών
Εμφανιστών, από το Κέντρο Υγείας Παλαμά της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
στο Γ.Ν. Καρδίτσας, σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου, με το βαθμό που κατέχει, ύστερα από αίτησή του.
Με την αριθμ.: Α2β/Γ.Π. οικ. 47740/27-06-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 και 74 του
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/39150/22-03-16 Απόφαση της Επιτροπής
της Π.Υ.Σ 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), την αριθμ. 7874/506-15 Ανακοίνωση Πρόσκληση του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών
«Π & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», το αριθμ. 4/25-09-15 απόσπασμα
πρακτικού του Υ.Σ. του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», το αρ. πρωτ. 2/913/ΔΠΓΚ/11-01-16 έγγραφο
του Γ.Λ.Κ., σύμφωνα με το οποίο δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, μετατάσσεται ο ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη, μόνιμος
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, από
το Κέντρο Υγείας Φιλιπιάδας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας στο Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου, με το
βαθμό που κατέχει, ύστερα από αίτησή του.
Με την αριθμ.:Α2β/Γ.Π. οικ. 47708/27-06-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 και 74 του
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/39150/22-03-16 Απόφαση της Επιτροπής
της Π.Υ.Σ 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), την αριθμ. 7874/
5-06-15 Ανακοίνωση Πρόσκληση του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», το αριθμ. 4/25-09-15 απόσπασμα πρακτικού του Υ.Σ. του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π & Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ», το αρ. πρωτ. 2/913/ΔΠΓΚ/11-01-16 έγγραφο
του Γ.Λ.Κ., σύμφωνα με το οποίο δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, μετατάσσεται
η ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλος του
κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, από το Κέντρο
Υγείας Δημητσάνας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας στο Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», σε
κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου, με το βαθμό που
κατέχει, ύστερα από αίτησή του.

Ο Υπουργός

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Τεύχος Γ’ 635/07.07.2016

Με την αρ. πρωτ. Α2α/34826/23-6-2016 απόφαση του
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 1397/1983, και την
αρ.Α1β/Γ.Π.οικ.8848/16 (ΦΕΚ 330/Β/16-2-2016) Υπουργική απόφαση, γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται η
υπαλληλική σχέση του ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΠΟΝΗΡΑΚΟΥ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Συντ. Δ/ντή Χειρουργικής του ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, από θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ, λόγω συνταξιοδότησης. Ημερ. παραίτησης: 17-5-2016
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7184107281/16-6-2016).
Με την αρ. πρωτ. Α2α/34912/23-5-2016 απόφαση του
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 1397/1983, και την
αρ.Α1β/Γ.Π.οικ.8848/16 (ΦΕΚ 330/Β/16-2-2016) Υπουργική απόφαση, γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται η
υπαλληλική σχέση της ιατρού ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΚΑΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ/ντρια Μικροβιολογικού τμήματος του ΓΝΘ
"ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ", από θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ, λόγω
συνταξιοδότησης. Ημερ. παραίτησης: 17-5-2016
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1237417881/17-6-2016).
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ανθρώπινων Πόρων Ν.Π.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΚΟΥ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με την αριθμ. 4025/27-6-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.
1958/1991, των άρθρων 9 και 10 του Π.δ. 99/1992, του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει με το άρθρο 6 του
Ν. 3812/2009, του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012, την
με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/2191/1311/98/8-1-2016
(ΑΔΑ: 6Ε034653Π4-ΩΛΣ) έγκριση παρατάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο των Υποέργων Αρχαιολογικών
Εργασιών και Ερευνών και τον αριθμ. 376/22-1-2016 (ΑΔΑ:
60ΕΜ4653Π4-ΥΑΛ) πίνακα μορίων υποψηφίων, παρατείνεται από 1-7-2016 έως 28-7-2016, η σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του κατωτέρω προσωπικού, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι
το πέρας του έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π.
«Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013»:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΘΑΡΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ειδικότητα ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5211110095/25-1-2016)
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ με
ειδικότητα ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3096861127/25-1-2016)
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3. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ειδικότητα
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1113497666/25-1-2016)
4. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ με ειδικότητα ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5362108611/25-1-2016)
Η ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του κωδικού 2011ΣΕ07690001 της ΣΑΕ 076/9
του ΠΔΕ του έργου «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα».
Με την αριθμ. 4024/27-6-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του
Ν. 1958/1991, των άρθρων 9 και 10 του Π.δ. 99/1992,
του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει με
το άρθρο 6 του Ν. 3812/2009, του άρθρου 1 παρ. 9
του Ν. 4038/2012, την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/2191/1311/98/8-1-2016 (ΑΔΑ: 6Ε034653Π4-ΩΛΣ)
έγκριση παρατάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο των
Υποέργων Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών και τον
αριθμ. 9377/4-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΝΙΜ4653Π4-ΚΒ6) πίνακα μορίων υποψηφίων, παρατείνεται από 1-7-2016 έως
28-7-2016, η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του κατωτέρω προσωπικού, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το πέρας του έργου,
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι
Αιγαίου 2007-2013»:
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με ειδικότητα
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
Η ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του κωδικού 2011ΣΕ07690001 της ΣΑΕ 076/9
του ΠΔΕ του έργου «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα».
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1053210810/4-12-2015).
Με την αριθμ. 4036/28-6-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, των άρθρων 9 και 10 του
Π.δ. 99/1992, άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 3812/2009, του άρθρου 1 παρ.9
του Ν. 4038/2012, την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/2191/1311/98/8-1-2016 (ΑΔΑ: 6Ε034653Π4-ΩΛΣ)
έγκριση παρατάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο
των Υποέργων Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών
και με τον αριθμ. 8846/18-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΖΩ14653Π4ΗΧΟ) πίνακα μορίων υποψηφίων, παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό
διάστημα από 1-7-2016 έως 28-7-2016 με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το πέρας του έργου, για
τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα 2ης Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου-Παπάδου- Πλωμαρίου» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013»:
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΚΛΑΤΖΗ του ΦΩΤΙΟΥ με ειδικότητα ΤΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Η ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει
τις πιστώσεις του κωδικού 2010ΕΠ08880000 της ΣΑΕΠ
0888 του ΠΔΕ του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα 2ης
Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου- Παπάδου-Πλωμαρίου)».
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7380953814/20-11-2015).
Με την αριθμ. 4052/28-6-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του
Ν. 1958/1991, των άρθρων 9 και 10 του Π.δ. 99/1992, άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει με το άρθρο 6 του
Ν. 3812/2009, του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012,
την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/2191 /1311/98/
8-1-2016 (ΑΔΑ: 6Ε034653Π4-ΩΛΣ) έγκριση παρατάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο των Υποέργων Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών και με τον αριθμ.
7917/23-10-15 (ΑΔΑ: 750Ω4653Π4-ΙΦ2) πίνακα μορίων
υποψηφίων, παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρου
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα από 1-7-2016
έως 28-7-2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
μέχρι το πέρας του έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης
του έργου «Κατασκευή/Αναβάθμιση του οδικού άξονα
Καλλονής-Σιγρίου Λέσβου» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π.
«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΕΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ με ειδικότητα ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Η ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του κωδικού 2011ΣΕ07180014 της ΣΑΕ 071/8
του ΠΔΕ του έργου «Κατασκευή/Αναβάθμιση του οδικού
άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου».
(Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6710034121/26-10-2015).
Με την αριθμ. 4038/28-6-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.
1958/1991, των άρθρων 9 και 10 του Π.δ. 99/1992, του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει με το άρθρο 6 του Ν.
3812/2009, του άρθρου 1 παρ.9 του Ν. 4038/2012, την με
αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/2191/1311/98/8-1-2016
(ΑΔΑ: 6Ε034653Π4-ΩΛΣ) έγκριση παρατάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο των Υποέργων Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών και με τον αριθμ. 5697/14-8-2015 (ΑΔΑ:
Ω4Τ1465Φ03-ΙΔΖ) πίνακα μορίων υποψηφίων παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό
διάστημα από 1-7-2016 έως 28-7-2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το πέρας του έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα 2ης
Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου- Παπάδου- Πλωμαρίου)» που
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013».
1) ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ με ειδικότητα ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5837126253/19-8-2015)
2) ΜΟΡΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΙΩΑΝΝΗ με ειδικότητα ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2422105671/19-8-2015).

Τεύχος Γ’ 635/07.07.2016

Η ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει
τις πιστώσεις του κωδικού 2010ΕΠ08880000 της ΣΑΕΠ
0888 του ΠΔΕ του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα 2ης
Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου- Παπάδου- Πλωμαρίου)».
Με την αριθμ. 4044/28-6-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του
Ν. 1958/1991, των άρθρων 9 και 10 του Π.δ. 99/1992, του
άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει με το άρθρο 6
του Ν. 3812/2009, του άρθρου 1 παρ.9 του Ν. 4038/2012,
την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/2191/1311/98/
8-1-2016 (ΑΔΑ: 6Ε034653Π4-ΩΛΣ) έγκριση παρατάσεων
προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο των Υποέργων Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών και με τον αριθμ. 4351/179-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΓ-Χ9Τ) πίνακα μορίων υποψηφίων,
παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 1-7-2016 έως 28-7-2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το πέρας του έργου, για τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου «Κατασκευή/Αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής -Σιγρίου Λέσβου» που
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013»:
1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ του Αποστόλου με ειδικότητα Π.Ε. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4226453010/1-10-2013)
2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ του Κωνσταντίνου με
ειδικότητα ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7919106621/1-10-2013).
Η ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του κωδικού 2011ΣΕ07180014 της ΣΑΕ 071/8
του ΠΔΕ του έργου «Κατασκευή/Αναβάθμιση του οδικού
άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου».
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Ι
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την υπ' αριθ. 64/17-06-2016 απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου
Αλίμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν και
του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, λύεται η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της
υπαλλήλου, ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ του Ιωάννη,
ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρου, κατόπιν της υπ' αριθ.
πρωτ. 2129/17-06-2016 αίτησης παραίτησης της ιδίας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8874104791/17-06-2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
50193/19176/29-06-2016).
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Γ’ 635/07.07.2016

Με την υπ' αριθ. 326/23-06-2016 απόφαση του Δημάρχου Βύρωνα, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 76 του Ν.3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5
του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010,
τροποποιείται η υπ' αριθ. 228/18-05-2016 προγενέστερη
απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ 505/Γ΄/06-06-2016) και μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Δημητρίου, με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών
στον κλάδο TE Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του.
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
50201/19179/29-06-2016).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
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και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας
και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Η Πρύτανης
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 1513
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής
Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστική Μοντελοποίηση».

Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Με την αριθμ. 50495/6961/29-06-2016 διαπιστωτική
πράξη του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα
147 και 148 του Ν.3528/2007 και της παρ. Ι του άρθρου
280 του Ν.3852/2010, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική
σχέση του ΔΡΟΥΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου, μονίμου
υπαλλήλου που υπηρετεί σε προσωποπαγή θέση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου / Δασαρχείο Σπάρτης, του κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων) με Γ' βαθμό του Ν.4369/2016
και με Μ.Κ. 3 του Ν.4354/2015, κατόπιν της από 10.6.2016
δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 26.5.2016) για προσωπικούς λόγους
και με συνολικό χρόνο υπηρεσίας στις 10/06/2016: έτη
6, μήνες 10, ημέρες 21.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9810891442/29-06-2016).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Με την υπ' αριθμ. 61894/24.06.2016 Πράξη Πρύτανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1
του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 77 παρ. 3 του
Ν. 4009/2011 και του άρθρου 34 παρ. 25 του
Ν. 4115/2013, μονιμοποιείται η Αικατερίνη Αντωνοπούλου του Γρηγορίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 09.03.2016,
λαμβάνοντας υπόψη την από 24.02.2016 αίτηση εξέλιξης
μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
2) του άρθρου 17 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν.4009/2011 (195 Α΄)
3) Της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν.4009/2011 (195 Α΄)
4) του άρθρου 77 παρ. 5β του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5β του Ν. 4076/2012,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν.
4115/2013 (24 Α΄)
5) του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του Ν.4009/2011
6) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (87 Α΄)
7) του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν.4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν.4076/2012
9) της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β΄) και
των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/
E5/20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφάσισε την προκήρυξη
(ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης
καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Στοχαστική Μοντελοποίηση».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης
πραγματεύεται τα πιθανοθεωρητικα μοντέλα (Μαρκοβιανά, ήμι-Μαρκοβιανά, μη-ομογενή Μαρκοβιανά
μοντέλα), ουρές αναμονής, εκτίμηση επίδοσης συστημάτων, θεωρία αξιοπιστίας και αλγόριθμοι επίλυσης. Επίσης, στο πλαίσιο ενός Τμήματος Μηχανικών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές των ανωτέρω μοντέλων σε
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θέματα σχεδιασμού και οικονομικού προγραμματισμού
τεχνολογικών συστημάτων, συστημάτων παραγωγής και
μεταφορών, δικτύων υπολογιστών και πληροφοριακών
συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, κ.λπ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.
gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Τεύχος Γ’ 635/07.07.2016

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 16 Μαρτίου 2016
Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην αριθμ. 1862 Α/02.03.2016 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 584/
τ.Γ΄/ 27.06.2016, στη σελίδα 4080, στην α΄ στήλη, στον
3ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται
από το εσφαλμένο: «... κλάδου ΤΕ...»
στο ορθό: «...κλάδου ΥΕ...»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Με την υπ' αριθμ. 2254/17083/28-6-2016 πράξη της
Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 παρ.
3, 4(β) και 8 του Ν. 4009/2011 και τα Προεδρικά Διατάγματα υπ’ αριθμ. 89/4-6-2013 (ΦΕΚ 130/5-6-2013 τ. Α΄)
και 97/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/5-6-2013 τ. Α΄) καθώς και την
υπ' αριθμ. 10852/1-7-2013 (ΦΕΚ 1696/10-7-2013 τ. Β΄)
απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, α)
μονιμοποιείται ο Προκόπιος Θεοδωρίδης του Κωνσταντίνου, στη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο
«Μάρκετινγκ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα και β)
διαπιστώνεται η μετατροπή της θέσης του Προκόπιου
Θεοδωρίδη του Κωνσταντίνου, σε προσωποπαγή θέση
μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με
έδρα το Αγρίνιο) της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, κατ' εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011.
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ
Με την υπ' αριθμ. Φε.7/3036/27-5-2016 απόφαση του
Προέδρου 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 αντικαταστάθηκε 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
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Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) και γ. Του άρθρου 78 παρ.
3 και 6γ΄ του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), εξελίσσεται η
ΓΑΛΑΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Φραγκίσκου, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) του Τμήματος Ηλεκτρονικών
Μηχανικών Τ. Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του ΤΕΙ Αθήνας, από την προσωποπαγή θέση βαθμίδας
Καθηγητή Εφαρμογών που κατείχε, σε τακτική θέση
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Μικροηλεκτρονικών
Διατάξεων» του Α΄ Τομέα «Ηλεκτρονικών» καταλαμβάνοντας αντίστοιχη κενή οργανική θέση γιατί έχει τα νόμιμα
προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης.
(ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 425/τ.Γ΄/15-4-2015).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ.5621/27-06-2016)
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
Ι

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με την αριθμ. 4220/29.06.2016 απόφαση του Διοικητή
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/2005 όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του
Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.02.2007), τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν.3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.2007), τις
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4223/31.12.2013 (ΦΕΚ
287/31.12.2013 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 50 του
Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 5 του άρθρου
68 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/07.03.2016 τ. Α΄), την υπ’
αριθμ. πρωτ: Α2β/Γ.Π. οικ. 22225/22.03.2016 απόφαση
του Υπουργείου Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας (ΦΕΚ 839/30.03.2016 τ. Β) όπως συμπληρώθηκε
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ. 34879/17.05.2016
(ΦΕΚ 1469/24.05.2016 τ. Β΄) Κοινή Απόφαση τους και
κατόπιν της με αριθμ. 4ης/θέμα 13ο/01.11.2013 θετικής γνωμοδότησης του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,
της με αριθμ. 07ης/θέμα 3ο/04.12.2014 θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Μεσσηνίας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 13102/09.07.2013 έγγραφο
του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)
σχετικά με τη δέσμευση κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νοσηλευτικής μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Π. Γ. Ν. Πατρών ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατηγορίας ΔΕ κλάδου
Νοσηλευτικής σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της
ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας) κατόπιν της υπ' αριθμ.
πρωτ. 12813/20.06.2013 αιτήσεώς της, με το βαθμό που
κατέχει και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό.
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Με την αριθμ. 4218/29.06.2016 Απόφαση του Διοικητή
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/2005 όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του
Ν.3527/2007 (ΦΕΚ25/Α/9.02.2007), τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3599/2007 (ΦΕΚ176/Α/1.08.2007), τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4223/31.12.2013 (ΦΕΚ
287/31.12.2013 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 50 του
Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 5 του άρθρου
68 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/07.03.2016 τ. Α΄), την υπ'
αριθμ. πρωτ: Α2β/Γ.Π.οικ. 22225/22.03.2016 απόφαση
του Υπουργείου Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας (ΦΕΚ. 839/30.03.2016 τ. Β) όπως συμπληρώθηκε
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.05.2016
(ΦΕΚ 1469/24.05.2016 τεύχος Β΄) Κοινή Απόφαση τους
και κατόπιν της με αριθμ. 02ης/θέμα 46ο/01.04.2015 θετικής γνωμοδότησης του Β' Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, της
αριθμ.03ης/19.06.2014 θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Άρτας και το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 468/12.01.2015 έγγραφο του Γ. Ν. Άρτας, σχετικά
με τη δέσμευση κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΤΕ
κλάδου Νοσηλευτικής, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής σε αντίστοιχη
κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο
Γ.Ν. Άρτας κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 8047/30.05.2014
αιτήσεως της με το βαθμό που κατέχει και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Με την αριθμ. 4217/29.06.2016 Απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/05 όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του
Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.02.2007), τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.2007), τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4223/31.12.2013 (ΦΕΚ 287/
31.12.2013 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 50 του
Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 5 του άρθρου 68
του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ37/07.03.2016 τ. Α΄), την υπ'αριθμ. πρωτ: Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.03.2016 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ. 839/30.03.2016 τεύχος Β) όπως συμπληρώθηκε
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.05.2016
(ΦΕΚ 1469/24.05.2016 τ. Β΄) Κοινή Απόφαση τους και κατόπιν της με αριθμ. 02ης/θέμα΄45ο/01.04.2015 θετικής
γνωμοδότησης του Β΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΠελοποννήσουΙονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, της αριθμ.
03ης/19.06.2014 θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Άρτας και το υπ'αριθμ.πρωτ.
469/12.01.2015 έγγραφο του Γ. Ν. Άρτας, σχετικά με τη
δέσμευση κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΤΕ κλάδου
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Νοσηλευτικής, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του
Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών ΜΠΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής σε αντίστοιχη κενή
οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν.
Άρτας κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8090/30.05.2014 αιτήσεως του με το βαθμό που κατέχει και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Με την αριθμ. 4221/29.06.2016 απόφαση του Διοικητή
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/2005 όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του
Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.02.07), τις διατάξεις του άρθρου
24 του Ν.3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.2007), τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/17.02.2014
τ. Α΄) τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4223/31.12.2013
(ΦΕΚ 287/31.12.2013 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου
50 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τ. Α΄) όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 5 του άρθρου 68 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/07.03.2016 τ. Α΄),
την υπ’ αριθμ. πρωτ: Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.03.2016
απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ. 839/30.03.2016 τεύχος Β)
όπως συμπληρώθηκε από την υπ'αριθμ.πρωτ.Α2β/
Γ.Π.οικ.34879/17.05.2016(ΦΕΚ 1469/24.05.2016 τεύχος
Β') Κοινή Απόφαση τους και κατόπιν της με αριθμ. 02ης/
θέμα 2ο/05.03.2015 θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Γ.Ν. Ηλείας και της
αριθμ.02η/θέμα 14ο/22.02.2016 θετικής γνωμοδότησης
του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 6ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδα και την από 27.06.2016
βεβαίωση της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ. ΠελοποννήσουΙονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σχετικά
με τη δέσμευση κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΔΕ
κλάδου Νοσηλευτικής, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν. Ηλείας (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου)
ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νοσηλευτικής σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση
της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Π.Ε.Δ.Υ.-Κ.Υ Ζαχάρως αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας κατόπιν των υπ' αριθμ. πρωτ. 16096/17.07.2014,
17460/15.07.2014 και 37326/26.11.2015 αιτήσεων της,
με το βαθμό που κατέχει και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Με την αριθμ. 4215/29.06.2016 Απόφαση του Διοικητή
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/2005 όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του
Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.02.2007), τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.2007), τις
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4223/31.12.2013 (ΦΕΚ
287/31.12.2013 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 50 του
Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 5 του άρθρου 68 του
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Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/07.03.2016 τ. Α΄), την υπ' αριθμ.
πρωτ: Α2β/Γ.Π.οικ. 22225/22.03.2016 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ. 839/30.03.2016 τεύχος Β) όπως συμπληρώθηκε
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ. 34879/17.05.2016
(ΦΕΚ 1469/24.05.2016 τ.Β΄) Κοινή Απόφαση τους και κατόπιν της με αριθμ. 02ης/θέμα 19ο/01.04.2015 θετικής
γνωμοδότησης του Β΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΠελοποννήσουΙονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, της αριθμ.
03ης/θέμα 6ο/24.06.2014 θετικής γνωμοδότησης του
Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Πρέβεζας και την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΣ/715/04.06.2015 βεβαίωση του Γ.Ν. Πρέβεζας, σχετικά με τη δέσμευση κενής
οργανικής θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νοσηλευτικής
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κατηγορίας
ΔΕ κλάδου Νοσηλευτικής σε αντίστοιχη κενή οργανική
θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Πρέβεζας κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.2904/10.04.2014 αιτήσεως της με το βαθμό που κατέχει και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Με την αριθμ. 4219/29.06.2016 Απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/2005 όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του
Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.02.2007), τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.2007), τις
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4223/31.12.2013 (ΦΕΚ
287/31.12.2013 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 50 του
Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 5 του άρθρου 68 του
Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ37/07.03.2016 τ. Α΄), την υπ’ αριθμ.
πρωτ: Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.03.2016 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 839/30.03.2016 τεύχος Β) όπως συμπληρώθηκε
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.05.2016
(ΦΕΚ 1469/24.05.2016 τ. Β΄) Κοινή Απόφαση τους και κατόπιν της με αριθμ. 4ης/θέμα 13ο/01.11.2013 θετικής γνωμοδότησης του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων
Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, της με αριθμ. 07ης/
θέμα 3ο/04.12.2014 θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Μεσσηνίας και το υπ'αριθμ.
πρωτ. 11817/09.06.2016 έγγραφο του Π.Γ. Ν. Πατρών σχετικά με τη δέσμευση κενής οργανικής θέσης κατηγορίας
ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας) ΛΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ κατηγορίας
ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής σε αντίστοιχη κενή οργανική
θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Π.Γ.Ν. Πατρών
κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 11907/20.06.2013 αιτήσεως της, με το βαθμό που κατέχει και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
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