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1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Με την υπό στοιχεία Π10ΙΓ-46456/14.10.2022 από-
φαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 422 του ν. 4781/2021 (Α’ 31) προ-
σλαμβάνεται ο Γεώργιος Κρημιανιώτης του Δημητρίου 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου διάρκειας δύο ετών, σε θέση Ιδιαίτερου Γραμματέα 
στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ελσίνκι.

(Αρ. βεβ. ΣΤ4  Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης:19973/
14.10.2022).

Με την υπό στοιχεία Π10ΟΔ-45425/14.10.2022 από-
φαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 422 του ν. 4781/2021 (Α’ 31) προ-
σλαμβάνεται ο Αθανάσιος Μηλιώνης του Κωνσταντίνου 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου διάρκειας δύο ετών, σε θέση Οδηγού στην Πρεσβεία 
της Ελλάδος στην Λευκωσία.

(Αρ. βεβ. ΣΤ4  Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης: 19974/
14.10.2022). 

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3812592141/17.10.2022).

  Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εξωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

    2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Με την υπό στοιχεία  ΥΠΠΟΑ/496297/10.10.2022 
πράξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 155 και 156 του 
ν. 3528/2007 (Α’ 26), διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλι-
κής σχέσης της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, 
μόνιμης υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του κλάδου 
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με βαθμό Β’, 4ο Μ.Κ., 
από 12.10.2022 ημερομηνία της δεύτερης αίτησης πα-
ραίτησής της (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
27.09.2022).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 54456331238/17.10.2022).

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ

  

   Με την υπ’ αρ. 502409/17.10.2022 ορθή επανάληψη 
στις 17.10.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του π.δ. 24/2019 και 
την περ. η της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 2 του 
άρθρου 38 του ν. 4765/2021 και σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4481/2017 και το 
άρθρο 29 του ν. 4314/2014, παρατείνεται η σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του 
κατωτέρου προσωπικού για τις ανάγκες εκτέλεσης του 
υποέργου 2 «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου 
Σαμοθράκης, οργάνωση λοιπών λειτουργικών χώρων 
και υλοποίηση των συνοδευτικών επικοινωνιακών 
δράσεων» που εκτελείται απολογιστικά και με αυ-
τεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

27 Οκτωβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 2733

15201



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ15202 Τεύχος Γ’ 2733/27.10.2022

«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» για χρονικό 
διάστημα από 01.11.2022 έως 31.03.2023 με δυνατό-
τητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την περάτωση 
του έργου ως εξής:

Συκάς Ελευθέριος του Αναστασίου στη θέση του Υ.Ε. 
εξειδικευμένου εργάτη.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5471629851/03.09.2019).

Η μισθοδοσία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις 
του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» υποέργου 
2 «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης, 
οργάνωση λοιπών λειτουργικών χώρων και υλοποίηση 
των συνοδευτικών επικοινωνιακών δράσεων» του έργου 
«Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης και 
έργα προστασίας του ευρύτερου χώρου από φυσικές 
καταστροφές» με κωδ. Σ.Α, ΕΠ031/1 και Κωδικό έργου 
2018ΕΠ03110017 (MIS 5004151)

    Με την υπ’  αρ. 502270/17.10.2022 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 81 του ν. 1958/1991, σε συνδυασμό με το άρθρο 
10 του π.δ. 24/2019 και την περ. η) της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 
του ν. 4038/2012, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
65 του ν. 4481/2017 και το άρθρο 29 του ν. 4314/2014, 
παρατείνεται η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου του κατωτέρου προσωπικού για τις 
ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 2 «Επανέκθεση Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης, οργάνωση λοι-
πών λειτουργικών χώρων και υλοποίηση των συνο-
δευτικών επικοινωνιακών δράσεων» που εκτελείται 
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ροδόπης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θρά-
κη 2014-2020» για χρονικό διάστημα από 01.11.2022 
έως 31.03.2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτα-
σης μέχρι την περάτωση του έργου ως εξής:

Μαράκος Παντελεήμων του Γεωργίου στη θέση Π.Ε. 
αρχαιολόγου - μουσειολόγου.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2219561011/12.11.2018).

Η μισθοδοσία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις 
του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» υποέργου 
2 «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης, 
οργάνωση λοιπών λειτουργικών χώρων και υλοποίηση 
των συνοδευτικών επικοινωνιακών δράσεων» του έργου 
«Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης και 
έργα προστασίας του ευρύτερου χώρου από φυσικές 
καταστροφές» με κωδ. Σ.Α, ΕΠ031/1 και Κωδικό έργου 
2018ΕΠ03110017 (MIS 5004151).

  Η Προϊσταμένη 

ΧΡΥΣΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

    3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 2022, 
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 70 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), 
γίνεται δεκτή η από 05.09.2022 αίτηση παραίτησης από 
την υπηρεσία της Αρεοπαγίτη Πηνελόπης Παρτσαλίδου - 
Κομνηνού του Αριστείδη.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1132254446/19.10.2022).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

    Με την υπ’ αρ. 50042/19.10.2022 απόφαση του Προ-
ϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Α’ 208) και την παρ. 1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργά-
νων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γί-
νονται δεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από το δικηγορικό 
λειτούργημα των κατωτέρω δικηγόρων Θεσσαλονίκης:

Παρ’ Εφέταις
Χρήστος - Δημήτριος ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ του Ιωάννη
Παρά Πρωτοδίκαις
Κωνσταντίνα ΚΕΧΑΓΙΑ του Αστερίου 
Αναστασία ΣΚΑΝΔΑΛΗ του Αριστείδη

    Με την υπ’ αρ. 50368/19.10.2022 απόφαση του Προ-
ϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 7 του 
ν.  4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’  208) και την 
παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνη-
σης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δη-
μόσιας διοίκησης» (Α’ 133), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
αποβολή από το δικηγορικό λειτούργημα της Αικατερί-
νης ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ του Νικολάου, δικηγόρου Καρδίτσας, από 
05.09.2022, ημερομηνία ορκωμοσίας της λόγω διορι-
σμού της ως δόκιμης υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση 
του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού στη γραμμα-
τεία του Α.Σ.Ε.Π., θέση ασυμβίβαστη προς το δικηγορι-
κό λειτούργημα.

    Με την υπ’ αρ. 50525/19.10.2022 απόφαση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 του Κώδικα Δικαστικών 
Επιμελητών που κυρώθηκε με το ν. 2318/1995 (Α’ 126) 
και την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελι-
κό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
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δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γίνεται αποδεκτή η αίτη-
ση παραίτησης από την υπηρεσία, της Αναστασίας ΒΙ-
ΚΑΤΟΥ του Κωνσταντίνου, δικαστικής επιμελήτριας της 
περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών.

        Με την υπ’ αρ. 50371/19.10.2022 απόφαση του Προ-
ϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Α’ 208) και την παρ. 1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 
γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό 
λειτούργημα της Αναστασίας ΚΟΥΡΚΑΚΗ του Κωνστα-
ντίνου, δικηγόρου Καρδίτσας, παρ’ Αρείω Πάγω.

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ

Ι

4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Με την υπ’ αρ. 548/27-9-2022 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας που 
εκδόθηκε κατόπιν της 77/1.3.2021 απόφασης του Δη-
μάρχου Κερατσινίου - Δραπετσώνας περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/07 και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, 
γίνεται δεκτή η από 16.9.2022 αίτηση παραίτησης της 
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ του Αθανασίου από τη θέση του 
Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6354118441/28.09.2022).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 111320/
19.10.2022)

  Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Με την υπ’ αρ. 109/4.10.2022 απόφαση του Δημάρχου 
Οινουσσών, Ν. Χίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 151, 152 και της παρ. 1 του άρ-
θρου 160 του ν. 3584/2007, έγινε δεκτή η παραίτηση του 
μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Οινουσσών Λαγού Θεό-
δωρου του Δημητρίου, κατηγορίας Υ.Ε., του κλάδου Υ.Ε. 
Οδοκαθαριστών, από 30.9.2022, ημερομηνία κατά την 
οποία υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση παραίτησής του.

(Αρ. βεβ. Δημάρχου Οινουσσών περί αυτεπάγγελ-
του ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών υπαλλήλου: 
2323/14.10.2022).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9138435766/3.10.2022).

(Αρ. απόφ. Τμήματος Διοίκησης Νομού Χίου: 51406/
19.10.2022).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης Ν. Χίου 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗ

Ι

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Με την υπ’ αρ. 1025374/18.10.2022 πράξη του Περι-
φερειάρχη Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το 
π.δ. 410/1988 (Α’ 191), την παρ. 5 του άρθρου 21 του 
ν. 2738/1999, τον ν. 3852/2010 (Α’ 87), τις παρ. 9 και 
10 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), την υπ’ αρ. 
37419/13479/08.05.2018 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β’ 1661), με την 
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», την υπ’ αρ. 
450172/20.05.2022 (Β’ 2697) απόφασης του Περιφερει-
άρχη Αττικής, περί εξουσιοδότησης υπογραφής, διαπι-
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνστα-
ντίνου ΔΑΛΙΑΝΗ του Χρήστου, κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, με βαθμό Α’, σε προσωπο-
παγή θέση, από την 1η του επόμενου από την έκδοση 
της πράξης συνταξιοδότησης μήνα (αρ. απόφ. ΕΦΚΑ: 
10377/20.07.2022), ήτοι από 01.08.2022 καθώς και η κα-
τάργηση της προσωποπαγούς θέσης την οποία αυτός 
κατείχε.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5787204723/12.10.2022).

  Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΙΜΗΣ

Ι

6    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπό στοιχεία 23182/22/ΓΠ/18.10.2022 πράξη 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 16, 19 και 20 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με το 
άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016 (Α’ 129), την παρ. 1 του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17), το άρθρου 16 του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) και την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 
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(Α’  70) και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27.01.2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία  Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657) και 
το άρθρο 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), μονιμοποιεί-
ται ο Ιωάννης Πανταζόπουλος του Νικολάου σε θέση 
καθηγητή, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο 
γνωστικό αντικείμενο «Επείγουσα Ιατρική», του Τομέα 
Παθολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία 
κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

      Με την υπό στοιχεία 23051/22/ΓΠ/17.10.2022 πρά-
ξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 16, 19 και 20 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), το άρθρο τέταρ-
το του ν. 4405/2016 (Α’ 129), την παρ. 1 του άρθρου 30 
του ν. 4452/2017 (Α’ 17), το άρθρου 16 του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) και την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 
(Α’  70) και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27.01.2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία  Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657) και το 
άρθρο 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), μονιμοποιείται ο 
Δημήτριος Ψυχογυιός του Ευαγγέλου σε θέση καθηγη-
τή, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστι-
κό αντικείμενο «Δημιουργικός σχεδιασμός - Τεχνολογί-
ες CAD-CAM» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας, την οποία κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αρ. 8286/18.10.2022 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 147 και της παρ. 1 του άρθρου 
156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλλη-
λικής σχέσης του Αλέξανδρου Μίχα του Θεοδώρου, μό-
νιμου υπαλλήλου με βαθμό Α’ (ν. 4369/2016) και Μ.Κ. 11ο 
(ν. 4354/2015), κατηγορίας Δ.Ε. του κλάδου Διοικητικών 
Γραμματέων, από 14.10.2022, ημερομηνία θανάτου του.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1061380115/18.10.2022).

  Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

    ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Με την 225/1075/11.10.2022 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγι-
εινής και Ερευνών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ-
θρο 39 της υπ’ αρ. Α4β/Γ.Π.οικ 67300/4.9.2017 (Β’ 3192) 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. Γ3β/Γ.Π οικ.25902/3.4.2019 (Β’ 1192) κοινή 
υπουργική απόφαση και την παρ. 10 του άρθρου 1 του 
ν. 4038/2012, γίνεται δεκτή η παραίτηση λόγω συνταξιο-
δότησης από 10.10.2022 και η λύση της σύμβασης Εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ θέσης ειδικότητας 
Π.Ε. Ψυχολόγων Μισθολογικού Κλιμακίου Μ.Κ.17.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9692981085/12.10.2022).

  Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03027332710220004*


		2022-10-31T12:08:23+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




