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1    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 111600/21.11.2022 απόφαση της Υπη-
ρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 
73 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), την υπ’ αρ. 33646/31.3.2022 
(ΑΔΑ: 9Γ9Α46ΜΤΛΡ-ΦΦΕ, Β’ 1557) απόφαση της Υπη-
ρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος 
τελικής υπογραφής της Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και κατόπιν 
της υπ’ αρ. 114/3.11.2022 βεβαίωσης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, μετατάσσεται η Μεταξάκη Ειρήνη 
του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλος με Γ’ βαθμό του κλάδου 
ΥΕ Επιμελητών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε κενή ορ-
γανική θέση κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικών 
Γραμματέων του ιδίου Υπουργείου, επειδή έχει όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις.

Κατέχει δε τον Γ’ βαθμό από 14.4.2022.
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ - Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων: 108250/11.11.2022). 

 Με εντολή της Υπηρεσιακής Γραμματέως
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού

ΑΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 
   I 

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 64409/3.11.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του 

ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προ-
στασίες από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, 
ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,λειτουρ-
γία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», διο-
ρίζεται η ιατρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΩΝΑ του Απόστολου 
σε θέση ειδικευμένου ιατρού Παιδιατρικής (με εμπει-
ρία στην παιδιατρική νευρολογία) στον εισαγωγικό 
βαθμό Επιμελήτρια Β’ του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 4854/7.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6412187464/21.11.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 124810/

21.11.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. οικ. 66210/15.11.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής 
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμί-
σεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
διορίζεται η ιατρός ΓΚΟΓΚΑ Χρύσα του Χρήστου σε θέση 
ειδικευμένης ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής με βαθ-
μό Επιμελήτριας Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, 
θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 5044/16.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1056541151/18.11.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 124603/

18.11.2022).
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    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.61422/15.11.2022 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» όπως με-
ταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, «Ανάπτυξη και εκσυγ-
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση 
των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο 
και άλλες διατάξεις», του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», διορίζεται η ιατρός 
ΠΑΤΡΟΝΙΔΟΥ Αικατερίνη του Φωτίου σε θέση ειδι-
κευμένης ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής με βαθ-
μό Επιμελήτριας Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών 
Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 5044/16.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4511753862/21.11.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 124864/

21.11.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.64286/15.11.2022 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» όπως με-
ταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, «Ανάπτυξη και εκσυγ-
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση 
των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο 
και άλλες διατάξεις», του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», διορίζεται η ιατρός 
ΧΑΛΒΑΤΖΗ Ελισάβετ του Στυλιανού σε θέση ειδικευμέ-
νης ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής με βαθμό Επιμελή-
τριας Β’ στο Κέντρο Υγείας Σαπών της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, θέση επί θητεία 
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 5044/16.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6659361091/21.11.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 124788/

21.11.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 58931/21.11.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 
36 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143), 
β) του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώ-
δικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’  26), γ) του 
π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 
(Α’ 148) και δ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελι-

κό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γίνεται δεκτή η παραίτη-
ση και λύεται η υπαλληλική σχέση του ιατρού ΚΑΡΔΑΜΗ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Διευθυντή Καρδι-
ολογίας στο Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, από θέση του κλάδου ια-
τρών Ε.Σ.Υ.

Ημερ. παραίτησης: 18.10.2022.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6412727110/17.10.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 58930/21.11.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρε-
σιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 36 του 
ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143), β) του 
άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κα-
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), γ) του π.δ. 121/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148) και δ) του 
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α’ 133), γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται 
η υπαλληλική σχέση της ιατρού ΜΑΝΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Επιμελήτριας Α’ Παθολογίας στο Γ.Ν. ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ, από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερ. παραίτησης: 18.10.2022.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6711877754/17.10.2022). 

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 58759/21.11.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρε-
σιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 36 του 
ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143), β) του 
άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κα-
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), γ) του π.δ. 121/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148) και δ) του 
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α’ 133), γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται 
η υπαλληλική σχέση του ιατρού ΨΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΙΩ-
ΑΝΝΗ, Επιμελητή Α’ Χειρουργικής στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερ. παραίτησης: 18.10.2022
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8510925100/17.11.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 59407/21.11.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 
36 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143),
β) του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώ-
δικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’  26), γ) του 
π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 
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(Α’ 148) και δ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γίνεται δεκτή η παραί-
τηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της ιατρού ΚΟΥ-
ΝΤΟΥΡΑ ΜΑΤΙΩΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Επιμελήτριας Β’ Γενικής 
και Οικογενειακής Ιατρικής στο Π.Ι. ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ/Κ.Υ. 
ΣΕΡΒΙΩΝ/ΤΟ.Π.Φ.Υ. Κ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ, αποκεντρωμένη ορ-
γανική μονάδα της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, από θέση 
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερ. παραίτησης: 19.10.2022.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6919119108/18.11.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 59488/21.11.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 
36 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143), 
β) του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώ-
δικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’  26), γ) του 
π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 
(Α’ 148) και δ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γίνεται δεκτή η 
παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση του ιατρού 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Επιμελητή Α’ 
Ακτινολογίας στο Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕ-
ΟΥ», από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερ. παραίτησης: 20.10.2022.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5012444110/18.10.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 59487/21.11.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 
36 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143), 
β) του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώ-
δικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’  26), γ) του 
π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 
(Α’ 148) και δ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γίνεται δεκτή η 
παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της ιατρού 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΣΥΡΜΩΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Διευθύντριας Ιατρι-
κής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν.Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, από θέση του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερ. παραίτησης: 20.10.2022.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου:3010414701/18.11.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 59673/21.11.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 

36 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143), 
β) του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώ-
δικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’  26), γ) του 
π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 
(Α’ 148) και δ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γίνεται δεκτή η 
παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της ιατρού 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Επιμε-
λήτριας Β’ Ακτινολογίας στο Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, από θέση του κλά-
δου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερ. παραίτησης: 20.10.2022.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7989901007/18.11.2022).

  Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ  

Ι

  3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Νοεμβρίου 2022, το 
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ΄αρ. 200/
2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο 
Πρωτοδικείο Καστοριάς, ο Πρωτοδίκης Πρέβεζας, Γε-
ώργιος Κολοβός του Θεοδώρου, για έξι (6) μήνες.

(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 57179/
18.11.2022, ΑΔΑ: ΨΩΥΥΩ-ΖΑΑ και 57179Α/18.11.2022, 
ΑΔΑ: 9Γ7ΩΩ-ΣΟΑ).

  Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TΣΙΑΡΑΣ

   Ι

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 2085/1.11.2022 πράξη-απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 463 
του ν. 4957/2022 (Α’ 141), των άρθρων 16, 19, 20 και 77 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), των άρθρων 15, 18 και 21 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), του άρθρου 25 του ν. 3549/2007 
(Α’ 69) και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
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(Β’ 2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, διορίζεται (εξελίσσεται) η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Σουζάννα - Μαρία Νικολάου του Γρηγορί-
ου, σε θέση ΔΕΠ, της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της 
Εκπαίδευσης», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η υπ’  αρ. 4362/21.12.2018 (Γ’  2893/2022) πράξη - 

απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
καταργείται.

(ΦΕΚ προκήρυξης Γ’  1059/2022  - Κωδικός Θέσης 
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ27275).

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υ.ΠΑΙ.Θ.: 7309/14-11-2022).

  Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03029873011220004*


		2022-11-30T13:53:46+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




