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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.52632/13.09.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσι-
ών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 «Οργανωμέ-
νες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνι-
κής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213), όπως μεταγε-
νέστερα συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 του 
ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπη-
ρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 165), τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133), διορίζεται η ιατρός ΝΤΕΜΣΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Αρι-
στοτέλη σε θέση ειδικευμένης ιατρού Καρδιολογίας στον 
εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο 
Άρτας, θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 3820/13.09.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3833662841/30.09.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 104760/

30.09.2022). 

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.49590/16.09.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213), 
όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 23 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρο-
νισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των 
Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 165), τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), διορίζεται ο ιατρός ΡΑΥ-
ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου σε θέση ειδικευ-
μένου ιατρού Νευροχειρουργικής στον εισαγωγικό βαθ-
μό Επιμελητή Β’ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών, θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 3916/19.09.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2988471188/03.10.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 105746/

03.10.2022). 

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.50664/19.09.2022 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 «Οργανωμέ-
νες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνι-
κής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213), όπως μεταγε-
νέστερα συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 του 
ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπη-
ρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 165), τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133), διορίζεται η ιατρός ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νι-
κολάου σε θέση ειδικευμένης ιατρού Χειρουργικής στον 
εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Άρτας, θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 3926/19.09.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1923262449/30.09.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 104662/

30.09.2022) 

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.53143/19.09.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213), 
όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 23 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρο-
νισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των 
Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 165), τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
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κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), διορίζεται ο ιατρός ΠΟΥ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία σε θέση ειδικευ-
μένου ιατρού Χειρουργικής στον βαθμό Επιμελητή Α’ 
στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευ-
αγγελίστρια», θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 3926/19.09.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2442693374/30.09.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 104755/

30.09.2022). 

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ   

Ι

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 2022, 
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, 
τα άρθρα 59, 60, 63, 90 και 91 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών 
(ν. 4938/2022, Α’ 109) και την υπ’ αρ. 132/2022 απόφα-
ση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής 
και Ποινικής Δικαιοσύνης, προάγονται κατ’ εκλογή από 
11.03.2022 στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Α’ τάξης οι κά-
τωθι Ειρηνοδίκες Β’ τάξης:

1. Ειρηνοδικείου Αθηνών, Βαρβάρα Δελλαπόρτα του 
Χαραλάμπους,

2. Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, Στυλιανή Κελαράκη του 
Αντωνίου,

3. Ειρηνοδικείου Πατρών, Θεώνη Λέλλου του Κωνστα-
ντίνου.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23451/
06.10.2022). 

 Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Με την υπ’ αρ. 5724/19-9-2022 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
των άρθρων 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρ-
θρου 70 του ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και του 
άρθρου 2, της παρ. 15θ του άρθρου 15 και των παρ. 9 και 
19 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, των άρθρων 9, 41 και 
46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, της 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019, του άρθρου 463 
του ν. 4957/2022, την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό στοι-
χεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225) υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’  2657) υπουργική 
απόφαση, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος ανα-
πληρωτής καθηγητής Πέτρος Νικοπολιτίδης του Αιμί-
λιου, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, στον Τομέα Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυ-
σης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Οπτικά 
Δίκτυα - Ασύρματα Δίκτυα». Η προκήρυξη της θέσης δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 169/2022 (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: APP 25909).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 6037/30.9.2022). 

   Με την υπ’  αρ. 5733/19-9-2022 πράξη του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
των άρθρων 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρ-
θρου 70 του ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και του 
άρθρου 2, της παρ. 15θ του άρθρου 15 και των παρ. 9 και 
19 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, των άρθρων 9, 41 και 
46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, της 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019, του άρθρου 463 
του ν. 4957/2022, την υπό στοιχεία Φ. 122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225) υπουρ-
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) υπουργι-
κή απόφαση, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο επίκουρος 
καθηγητής με μονιμότητα Αθανάσιος Στογιαννίδης του 
Βασιλείου, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή 
καθηγητή, στον Τομέα Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής 
και Εκκλησιαστικής Διοίκησης του Τμήματος Θεολογίας 
της Θεολογικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Σχολική 
Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήμα-
τος των Θρησκευτικών». Η προκήρυξη της θέσης δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 868/2021 (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: APP 21191).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων:6037/30.9.2022). 

 Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

Ι

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Με την υπό στοιχεία ΔΦ 10.1/19957/26-09-2022 πράξη 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), το άρθρο 4 
του ν. 4405/2016 (Α’ 129), το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(Α’ 17), τα άρθρα 9 και 30 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), και 
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το άρθρο 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), το άρθρο 20 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), 
τα άρθρα 1 έως 12 και 55 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), την υπό 
στοιχεία Φ122.1/42/23076/Β2/24-02-2011 (Β’ 433) κοινή 
υπουργική απόφαση, την υπό στοιχεία Φ 122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225) υπουργική απόφαση, την παρ. 4 του 
άρθρου 463 «Μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου ΙΖ» του 
ν. 4957/2022, την υπό στοιχεία ΔΦ 10.1/18913/13.09.2022 
έκθεση ελέγχου νομιμότητας του Προέδρου της Διοικού-
σας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 
εξελίσσεται το μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) Τσιμπίρης Αλκιβιάδης του Βασιλείου από τη 
θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου, σε 
μόνιμη οργανική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών 
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με γνωστικό αντικείμενο 
«Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγο-
ριοποίηση», καθώς έχει τα νόμιμα προσόντα (η εξέλιξη 
γίνεται με προκήρυξη της θέσης).

(ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: Γ’ 789/2022 - Κωδικός 
«ΑΠΕΛΛΑ» θέσης: ΑPP26899).

(Αρ. βεβ. Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 6037/
30.9.2022.) 

   Με την υπό στοιχεία ΔΦ 10.1/19968/26.09.2022 πρά-
ξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), το 
άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), με το άρθρο 
τέταρτο του ν.  4405/2016 (Α’  129), το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017(Α’17), τα άρθρα 9 και 30 του ν. 4521/2018 
(Α’ 38), το άρθρο 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), τα άρθρα 1 
έως 12 και 55 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), τα άρθρα 463 και 
485 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), εξελίσσεται ο Βασίλειος 
Λιόρδος του Σπυρίδωνα, σε μόνιμη οργανική θέση Κα-
θηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείρι-
ση Άγριας Πανίδας» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η εξέλιξη γίνεται βάσει προκήρυξης (Γ’ 157/2022).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων: 6037/30.9.2022). 

 Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   

Ι

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Με την υπ’ αρ. 395/19-09-2022 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  463 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 
(όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 61 
του ν. 4415/2016 η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
30 του. ν. 4452/2017), του άρθρου 19 (το οποίο αντικα-

ταστάθηκε στο σύνολό του με την παρ. 1 του άρθρου 70 
του ν. 4386/2016, σε συνδυασμό με τις παρ. 7 και 8 του 
άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016), του άρθρου 20 και 
της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, και της υπ’ αρ. 
4053/31-03-2017 (Β’ 1493) απόφασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διορίζεται (εξελίσ-
σεται) ο Βασίλειος Μπούζας του Κωνσταντίνου, στη Βαθ-
μίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο 
«Εικαστικές Τέχνες με έμφαση τις Πολυμεσικές Εφαρ-
μογές» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη της θέσης στη Βαθμίδα του Καθηγητή Α’ 
Βαθμίδας δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 598/2022.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 6037/30.9.2022). 

 Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

Ι

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

 Με την υπ’ αρ. 15291/09.09.2022 απόφαση του Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσο-
κομείου Παίδων Αθηνών «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού», η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 2190/1994 (Α’ 28), τον 
ν. 3528/2007 (Α’ 26), τον πίνακα διοριστέων (Γ’1405/2022) 
που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 464/07.06.2022 απόφα-
ση του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., ενόψει της διάταξης 
του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4765/2021, για την πλήρωση 
με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων 
τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού, διαφό-
ρων κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, 
σύμφωνα με την Προκήρυξη 6Κ/2020 (ΑΣΕΠ 28) και την 
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./271/27867/28.09.2018 
απόφαση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξεως 
Υπουργικού Συμβουλίου, διορίζεται η κάτωθι, σε κενή 
οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθη-
νών «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού» στον εισαγωγικό βαθ-
μό, κατηγορία και κλάδο ως εξής:

Ονοματεπώνυμο ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Πατρώνυμο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κατηγορία ΔΕ

Κλάδος ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Βαθμός Δ’

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 3938/20.09.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1127931631/04.10.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 105995/

04.10.2022. 

 Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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