
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Εσωτερικών

2 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

3 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων

4 Υπουργείο Υγείας

5 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με την 238912/1/5-θ’/9.6.2018 απόφαση του Προϊ-
σταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 
2 του ν. 3686/2008 (Α’-158) «Ρύθμιση θεμάτων προσω-
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας» και του π.δ. 24/1997 
(Α’-29) «Ιεραρχία, καταστάσεως και εξέλιξη αξιωματι-
κών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει» και της από 7-5-2018 απόφασης (54/2018 
πρακτικό) του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης 
Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, 
τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εγγράφεται 
στο στέλεχος της εφεδρείας, ο τελών εκτός οργανικών 
θέσεων Υπαστυνόμος Β’ Καλογιαννάκης Γεώργιος του 
Μιχαήλ [ΑΓΜΣ 238912], που γεννήθηκε το έτος 1964 
στην Πρινιά - Αστερουσιών - Ηρακλείου, που υπέβαλε 
αίτηση απολύσεως από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνο-
μίας και έχει συμπληρώσει (33) έτη πραγματικής υπηρε-
σίας και προήχθη στον κατεχόμενο βαθμό, με την αριθμ. 
238912/1/5-α’ από 9-5-2017 απόφαση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9667285366/16.4.2018).

Ο Προϊστάμενος Κλάδου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθή-
να, την 22-05-2018, μετά από πρόταση του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 2439/1996 και του ν. 3883/2010:

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
17 του ν. 2439/1996 και 91 του ν. 3883/2010, οι παρακά-
τω πίνακες τακτικών κρίσεων 2018-2019 Αξιωματικών 
Κοινών Σωμάτων, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο 
Προαγωγών Κοινών Σωμάτων (ΣΠΚΣ), με την υπ’ αριθμ. 
03/2018 απόφασή του:

α. Διατηρητέων Συνταγματαρχών Νομικού Σώματος:

(1) Ζαμπέτα Λυμπέρη του Γεώργιου ΑΜ 47074

(2) ΕΥ-Κούλα Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ 47176

(3) Συναδινού Ανδρέα του Σοφοκλή ΑΜ/ΚΣ 403

(4) Τζάφα Δημήτριου του Νικόλαου ΑΜ/ΚΣ 418

(5)
Σολκίδη
Κωνσταντίνου 

του Αναστάσιου ΑΜ 47177

(6)
Οικονομίδη
Δημήτριου 

του Βασίλειου ΑΜ 47178

(7) Κεπεσίδη Ιορδάνη του Αντώνιου ΑΜ 47180

(8) Τάγκου Δημήτριου του Αλέξανδρου ΑΜ 47181

(9) Σιούλα Γεώργιου του Άγγελου ΑΜ 47584

β.  Διατηρητέων Συνταγματαρχών Σώματος Οικονομι-
κών Επιθεωρητών:

(1)
Χατζηγιαννάκη 
Ιορδάνη

του Γεράσιμου ΑΜ 47251

(2) Καραΐσκου Παύλου του Αναστάσιου ΑΜ 48437

(3)
Αντωνόπουλου
Παναγιώτη

του Αθανάσιου ΑΜ 48495

(4)
Πριόβολου
Αριστοτέλη

του Χριστόφορου ΑΜ 48571

(5)
Σταύρου
Ευάγγελου

του Εμμανουήλ ΑΜ 49106

γ.  Διατηρητέων Συνταγματαρχών Σώματος Στρατιω-
τικών Δικαστικών Γραμματέων:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(1)
Παπαγεωργίου 
Αθανάσιου

του Ευάγγελου ΑΜ/ΚΣ 430

(2)
Σαχινίδη
Αθανάσιου

του Αλέξανδρου ΑΜ/ΚΣ 471

(3)
Βλαχογιάννη
Δημήτριου

του Γεώργιου ΑΜ/ΚΣ 473

(4)
Σκριβάνου
Γεώργιου

του Δημήτριου ΑΜ/ΚΣ 475

(5)
Τσουκαράκη
Ανέστη

του Δημήτριου ΑΜ/ΚΣ 476

(6)
Ηλιόπουλου
Νικόλαου

του Κωνσταντίνου ΑΜ/ΚΣ 477

δ. Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του, του 
Συνταγματάρχη Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστι-
κών Γραμματέων, Ζαχαρόπουλου Γεώργιου του Ζαχαρία, 
ΑΜ/ΚΣ 409.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο/1397573/11-06-2018).

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, 
την 23-05-2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2439/1996 και του ν. 3883/2010:

1. Προάγονται, σύμφωνα με τις συνδυασμένες δια-
τάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 91 παράγραφος 4 του 
ν. 3883/2010, οι παρακάτω Λοχαγοί του Κοινού Νομικού 
Σώματος, στον βαθμό του Ταγματάρχη κατ’ εκλογή, της 
προαγωγής τους λογιζομένης από 01-01-2018, ημερομη-
νία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:

α.
Μπελεγρή
Παναγιώτα

του Γεωργίου ΑΜ/ΚΣ 765

β.
Ευθυμιάδη
Ελευθέριο

του Ανέστη ΑΜ/ΚΣ 755

γ. Κωστάκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ/ΚΣ 756

δ.
Σφαλαγκιάρη
Νικόλαο

του Γεωργίου ΑΜ/ΚΣ 757

ε.
Τσαμτσάκη
Ευδοξία

του Γρηγορίου ΑΜ/ΚΣ 759

στ.
Γιοβανούλη
Βασίλειο

του Αλέξανδρου ΑΜ/ΚΣ 760

2. Προάγονται, σύμφωνα με τις συνδυασμένες δια-
τάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 91 παράγραφος 4 του 
ν. 3883/2010, οι παρακάτω Υπολοχαγοί του Νομικού Σώ-
ματος, στο βαθμό του Λοχαγού κατ’ εκλογή, της προαγω-
γής τους λογιζομένης από 13-01-2018 ημερομηνία που 
συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:

α.
Χαραλαμπίδου 
Ιωάννα

του Γεωργίου ΑΜ/ΚΣ 859

β.
Κατσαμάγκα
Χρυσούλα

του Κωνσταντίνου ΑΜ/ΚΣ 871

γ. Βενάκη Αγγελική του Αντωνίου ΑΜ/ΚΣ 860

3. Προάγονται, σύμφωνα με τις συνδυασμένες δια-
τάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 91 παράγραφος 4 του 
ν. 3883/2010, οι παρακάτω Ανθυπολοχαγοί του Νομικού 
Σώματος, στο βαθμό του Υπολοχαγού κατ’ εκλογή, της 
προαγωγής τους λογιζομένης από 24-01-2018 ημερομη-
νία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:

α.
Ιωάννου
Χρήστος

του Ηλία ΑΜ/ΚΣ 941

β.
Παπαδόπουλος 
Βασίλειος-
Μιχαήλ 

του Γεωργίου ΑΜ/ΚΣ 942

γ.
Καραμπίνη
Αντιγόνη-Μαρία

του Γεωργίου ΑΜ/ΚΣ 943

δ.
Συριανόγλου
Σωτηρία

του Παντελεήμονα ΑΜ/ΚΣ 944

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο/1397572/11-06-2018).

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Με την Φ. 471.26/ ΑΔ.5714/Σ. 1342/08-06-2018/ΥΠΕΘΑ/ 
ΓΕΑ/Β5/1 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 69,73 και 74 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 28 του 
ν. 4305/2014, το πρακτικό 82/18-05-2018 της 13ης Συ-
νεδρίασης και το πρακτικό 10/23-02-2018 των Υπηρεσι-
ακών Συμβουλίων ΓΕΑ και ΓΕΣ αντίστοιχα, μετατάσσεται 
η ΜΥ. ΚΛ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με Β’ βαθμό, 
ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗ ΧΑΙΔΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ/304 ΠΕΒ, στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ, σε κενή οργανική θέση 
αντίστοιχου Κλάδου και ειδικότητας του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ και 
τοποθετείται στην 111 ΠΜ.

Με την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη οικονο-
μική επιβάρυνση στον Π/Υ του ΥΠΕΘΑ, η δε μισθοδοσία 
του εν λόγω υπαλλήλου θα βαρύνει τον Π/Υ του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΑ.

Η Ειδική Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ

 

Με την Φ.414.16/ΑΔ.8622/Σ.1737/12-06-2018/ΓΕΑ/
Β1/2β απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αε-
ροπορίας, μονιμοποιούνται με το βαθμό και την ειδικότητα 
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που φέρουν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, από 
26-5-2017 που δικαιούνται, σύμφωνα με τις συνδυασμέ-
νες διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1 του ν. 2936/2001 και 7 
παρ. 8 της από 12-11-2001 απόφασης ΥΦΕΘΑ, οι παρα-
κάτω Επαγγελματίες Οπλίτες Σμηνίες της 4ης σειράς κα-
τάταξης έτους 2010, που υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις και 
κρίθηκαν κατάλληλοι για μονιμοποίηση, επειδή έχουν 
όλα τα νόμιμα προσόντα.

- Αμύνης Αεροδρομίων Ειδικών Επιχειρήσεων Σπίρτος 
Θεολόγος του Νικολάου (98167) (ΣΑ 141/9866/08).

- Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων Καρβελάς 
Αθανάσιος του Γεωργίου (98285) (ΣΑ 105/358/06).

- Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων Χατζής 
Σωτήριος του Αναστασίου (98286) (ΣΑ 121/1452/10).

- Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων Μπακαβός Απόστο-
λος του Κωνσταντίνου (98322) (ΣΑ 155/3357/05).

- Αναλυτής Προγραμματιστής Η/Υ Βακάρτση Αθανα-
σία του Γεωργίου (98930) (ΣΑΘΕ Κ 134/1665/05).

- Τραπεζοκόμος Παππά Ασπασία του Χρήστου (98958) 
(ΣΑΘΕΚ 122/574/10).

Με την Φ.414.16/ΑΔ.8619/Σ.1735/12-06-18/ΓΕΑ/Β1/ 
2β απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αε-
ροπορίας, απολύεται λόγω υποβολής αίτησης παραί-
τησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 
του ν. 2936/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τότε 
που ίσχυσε, από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του 
ν. 3036/2002, η Επαγγελματίας Οπλίτης Σμηνίας (Τρα-
πεζοκόμος) Μαργαρίτη Ειρήνη του Ευαγγέλου (98129) 
(ΣΑΘΕΚ 134/319/99), που γεννήθηκε το έτος 1978 και εί-
ναι εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια του Δήμου Σιντικής 
(Δ.Ε Σιδηροκάστρου) Σερρών.

Η ανωτέρω εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας της 
Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1071211442/7-6-2018).

O Αρχηγός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

1. Με την Φ.414.36/18/214402/Σ.4402/07-06-2018 
απόφαση του Διευθυντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτε-
λείου Ναυτικού που εκδόθηκε στην Αθήνα, τίθεται σε 
αποστρατεία με το βαθμό της Αρχικελευστή ΕΠ.ΟΠ. εν 
αποστρατεία, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α’ 73), των άρθρων 
39 και 40 του ν.δ. 445/1974 (Α’ 160), την παρ. 1ζ του 
άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (Α’ 166) και του αριθμ. 4/
24 Απρ 18 Πρακτικού Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Αν-
θυπασπιστών-Υπαξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ., η μονιμοποι-
ημένη Επικελευστής ΕΠ.ΟΠ. (Β/ΝΟΣ) Μαρία Κιλιτζιράκη 
του Χρήστου (ΑΓΜ: Γ-01936) με ΣΑ: 117/419/2002, που 
γεννήθηκε το έτος 1981 και είναι εγγεγραμμένη στα Δη-
μοτολόγια του Δήμου Χανίων του Νομού Χανίων, λόγω 
αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραιτήσεώς της 
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

2. Η ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (Α’ 166), απολύεται ακολου-
θώντας επιστρατευτικά τη στρατολογική κλάση στην 
οποία ανήκει. Βαθμός και ειδικότητα που αποκτήθηκε 
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της ως ΕΠ.ΟΠ. διατη-
ρούνται και κατά την εγγραφή της στην εφεδρεία.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3619983356/ 11.06.2018).

1. Με την Φ.414.36/17/214401/Σ.4401/7-6-2018 από-
φαση του Διευθυντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού που εκδόθηκε στην Αθήνα, τίθεται σε απο-
στρατεία με το βαθμό του Επικελευστή ΕΠ.ΟΠ. εν απο-
στρατεία, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του 
άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α’ 73), των άρθρων 39 και 
40 του ν.δ. 445/1974 (Α’ 160), την παρ. 1ζ του άρθρου 13 
του ν. 2936/2001 (Α’ 166) και του αριθμ. 4/24 Απρ 18 Πρα-
κτικού Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Ανθυπασπιστών-
Υπαξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ., ο μονιμοποιημένος Κελευ-
στής ΕΠ.ΟΠ. (ΕΦ) Παναγιώτης Γιαννέας του Αποστόλου 
(ΑΓΜ: Ο-04928), με ΣΑ: 153/6837/2001 που γεννήθηκε 
το έτος 1980 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρ-
ρένων του Δήμου Πετρουπόλεως του Νομού Αττικής, 
λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραιτήσε-
ώς του από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

2. Ο ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (Α’ 166), απολύεται ακολου-
θώντας επιστρατευτικά τη στρατολογική κλάση στην 
οποία ανήκει. Βαθμός και ειδικότητα που αποκτήθηκε 
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ως ΕΠ.ΟΠ. διατη-
ρούνται και κατά την εγγραφή του στην εφεδρεία.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7169678118/ 11.06.2018).

1. Με την Φ. 414.35/9/214400/Σ.4400/7-6-2018 από-
φαση του Διευθυντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού που εκδόθηκε στην Αθήνα, τίθεται σε απο-
στρατεία με το βαθμό του Ανθυπασπιστή ΕΜΘ εν απο-
στρατεία, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του 
άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α’ 73), των άρθρων 39 
και 40 του ν.δ. 445/1974 (Α’ 160), του άρθρου 11 του 
π.δ. 21/1991 (Α’ 9), του αριθμ. 4/24 Απρ 18 Πρακτικού 
Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Ανθυπασπιστών-Υπα-
ξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ. και την αποδοχή της υποβλη-
θείσας αίτησης παραιτήσεώς του από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο μονιμοποιημένος Αρχικε-
λευστής ΕΜΘ (ΗΝ/ΑΣ) Αβραάμ Τριανταφυλλίδης του Ιω-
άννη (ΑΓΜ: Ο-03464), με Σ.Α.: 101/4984/1998, που γεννή-
θηκε το έτος 1977 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα 
Αρρένων του Δήμου Σαλαμίνας του Νομού Αττικής.

2. Ο ανωτέρω εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας 
του ΠΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
α.ν. 1101/38 (Α’ 73).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1172382187/ 11.06.2018.)

1. Με την Φ.412.14/25/214397/Σ.4397/07-06-2018 
απόφαση του Διευθυντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επι-
τελείου Ναυτικού που εκδόθηκε στην Αθήνα, προά-
γεται σε Επικελευστή, ο μονιμοποιημένος Κελευστής 
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ΕΠ.ΟΠ. (ΑΡΜ) Ιωάννης Μπουκουβάλας του Φρίξου 
(ΑΓΜ: Ο-06789), από 12 Μαρτίου 2018 (προηγούμε-
νη της ημερομηνίας του θανάτου του), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν.δ/τος 445/1974 
(Α’ 160), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
22 του ν. 1911/1990 (Α’ 166) και τους πίνακες Εκτάκτων 
Κρίσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ. οι 
οποίοι κυρώθηκαν νόμιμα (Πρακτικό Συμβουλίου Εκτά-
κτων Κρίσεων αριθμ. 4 της 24ης Απριλίου 2018).

2. Ο ανωτέρω διαγράφεται από τα εν ενεργεία στελέχη 
του Πολεμικού Ναυτικού την 13 Μαρτίου 2018, ημερο-
μηνία κατά την οποία απεβίωσε.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1179785548/ 
15.03.2018).

Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΑΣ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
στις 7-6-2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων:

ΑΙΡΟΝΤΑΙ
1. Oι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 

καταδίκη του ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με 
την αριθμ. 296/22-5-2007 απόφαση του Πενταμελούς 
Ναυτοδικείου Πειραιά σε ποινή φυλάκισης ενός (1) μηνός 
και μετατραπείσα σε χρηματική με τριετή αναστολή για 
το αδίκημα της λιποταξίας στο εσωτερικό σε ειρηνική 
περίοδο προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για τον 
διορισμό του στο Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα στο 
Πολεμικό Ναυτικό.

2. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ, με την αριθμ. 8018/3-2-2004 απόφαση του Τρι-
μελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε συνολική ποινή 
φυλάκισης δέκα (10) μηνών μετατραπείσα σε χρηματι-
κή και χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ για το 
αδίκημα της απόπειρας κλοπής κατά συναυτουργία και 
παράβαση του ν. 2518/1997 προκειμένου να μην απο-
τελεί κώλυμα για την έκδοση άδειας εργασίας παροχής 
υπηρεσιών (SECURITY).

3. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με 
την αριθμ. 39381/2-6-2005 απόφαση του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε συνολική ποινή φυλάκι-
σης δώδεκα (12) μηνών μετατραπείσα σε χρηματική για 
τα αδικήματα της πλαστογραφίας με χρήση και υφαρπα-
γής ψευδούς βεβαίωσης προκειμένου να δύναται να ερ-
γασθεί ως προσωπικό ασφαλείας σε ιδιωτική επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (SECURITY).

4. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΟΖ MEHMET ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του PEDRI, με 
την αριθμ. 35618/21-7-1989 απόφαση του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε συνολική ποινή φυλά-
κισης δέκα (10) μηνών μετατραπείσα σε χρηματική για 
το αδίκημα της κλοπής, προκειμένου να αποκτήσει την 
ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.

5. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΦΕΡΑΔΟΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΗ, με την αριθμ. 5772/7-7-1986 απόφαση του Τριμε-
λούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών σε ποινή φυλά-
κισης τεσσάρων (4) μηνών μετατραπείσα σε χρηματική 
για το αδίκημα της κλοπής προκειμένου να μην αποτελεί 
κώλυμα για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ)

6. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 
με την αριθμ. 312/8-2-1994 απόφαση του Τριμελούς 
Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιώς σε ποινή φυλάκισης 
τεσσάρων (4) μηνών μετατραπείσα σε χρηματική για το 
αδίκημα της κλοπής προκειμένου να μην αποτελεί κώλυ-
μα για τον διορισμό του στο δημόσιο τομέα ως μονίμου 
τραυματιοφορέα στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός».

7. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη του VAGJELIDHI (ΒΑΓΓΕΛΙΔΗ) OREST (ΟΡΕΣΤΗ) 
του VASIL (ΒΑΣΙΛΗ), με την αριθμ. 3877/23-10-2007 από-
φαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών 
σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και τριών (3) μηνών με 
τριετή αναστολή για τα αδικήματα της ληστείας και της 
παράνομης οπλοφορίας προκειμένου να αποκτήσει την 
ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.

8. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την 
καταδίκη της GOGINAVA ΤΙΝΑ του TARASI, με την αριθμ. 
54566/30-7-2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειο-
δικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών με 
τριετή αναστολή για τα αδικήματα της χρήσης πλαστών 
εγγράφων και της απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς βε-
βαίωσης προκειμένου να αποκτήσει την ελληνική ιθα-
γένεια με πολιτογράφηση.

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την Γ4α/Γ.Π. 66461/2017/3.1.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του ν.  2345/1995 
όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, καθώς και 
του π.δ/τος 73/2015, ανακαλείται η αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 
33357/25.4.2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας που 
δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 504/3.6.2016 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ’) και 
αφορά στο διορισμό του ιατρού ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Δημητρίου 
του Κυριάκου σε θέση ειδικευμένου ιατρού Καρδιολο-
γίας με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, θέση επί θητεία 
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του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Κομο-
τηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», επειδή δεν τον αποδέχθηκε.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6632552450/6.6.2018).

Με την Γ4α/Γ.Π. 95031/2017/15.1.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του ν. 2345/1995 όπως με-
ταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, καθώς και του π.δ/τος 
73/2015, ανακαλείται η αριθμ. Α2α/Γ.Π.72564/17.10.2017 
απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο 
αριθμ. 1166/20.11.2017 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ’) και αφορά στο δι-
ορισμό του ιατρού ΝΤΑΤΣΙΟΥ Αντωνίου του Στέφανου 
σε θέση ειδικευμένου ιατρού Καρδιολογίας με εισαγω-
γικό βαθμό Επιμελητή Β’, θέση επί θητεία του κλάδου 
ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Νοση-
λευτική Μονάδα Βέροιας, επειδή παραιτήθηκε από τη 
διεκδίκηση της θέσης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4192295928/6.6.2018).

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

Με την Γ4α/40706/08.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της υπ’ αριθμ. 
Α1β/Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η 
αυτοδίκαιη λύση του ιατρού ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
ΑΝΔΡΕΑ Επιμ. Β’ Χειρουργικής από τη θέση κλάδου ΕΣΥ 
του Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ λόγω διορισμού σε άλλη θέση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6312063812/ 
10.05.2018).

Με την Γ4α/41128/08.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ.3 και της υπ’ αριθμ. Α1β/
Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση δικαι-
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Προϊ-
σταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η αυ-
τοδίκαιη λύση του ιατρού ΚΑΚΚΑΒΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του 
ΘΩΜΑ Επιμ. Α’ Καρδιολογίας από τη θέση κλάδου ΕΣΥ 
του Γ.Ν. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ « Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»Γ.Ν. ΔΥΤ. ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» λόγω διορισμού σε άλλη θέση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2418373122/ 
02.04.2018).

Με την Γ4α/40370/08.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ.3 και της υπ’ αριθμ. Α1β/

Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση δικαι-
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Προϊ-
σταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η αυ-
τοδίκαιη λύση του ιατρού ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Επιμ. Α’ Χειρουργικής από τη θέση κλά-
δου ΕΣΥ του Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» λόγω διο-
ρισμού σε άλλη θέση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7394488735/ 
06.06.2018).

Με την Γ4α/Γ.Π.33787/08.06.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της υπ’ αριθμ. 
Α1β/Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής» Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η 
παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση του ιατρού 
ΛΥΔΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιμ. Β’ 
Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ αποκεντρωμένη 
οργανική μονάδα της 2ης ΔΥΠΕ από θέση του κλάδου 
ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερομηνία παραίτησης: 02.05.2018.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3474141061/ 
05.06.2018).

Με την Γ4α/Γ.Π.33896/08.06.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της υπ’ αριθμ. 
Α1β/Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής» Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η 
παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της ιατρού 
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιμ. Β΄ 
Αναισθησιολογίας του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ από θέση του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερομηνία παραίτησης: 02.05.2018.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2972908628/ 
27.04.2018).

Με την Γ4α/38343/08.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ.3 και της υπ’ αριθμ. Α1β/
Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση δι-
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή 
η αυτοδίκαιη λύση του ιατρού ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας από 
τη θέση κλάδου ΕΣΥ του Κ.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥ αποκεντρωμέ-
νη οργανική μονάδα της 5ης ΔΥΠΕ λόγω διορισμού σε 
άλλη θέση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4927112112/ 
08.05.2018).
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Με την Γ4α/38298/08.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ.3 και της υπ’ αριθμ. Α1β/
Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση δι-
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή 
η αυτοδίκαιη λύση του ιατρού ΝΤΟΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Επιμ. Α’ Ουρολογίας από τη θέση κλά-
δου ΕΣΥ του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» λόγω διορισμού 
σε άλλη θέση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9108122841/ 
10.05.2018).

Με την Γ4α/Γ.Π.32357/31.05.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ.3 και της αριθμ. 
Α1β/Γ.Π.οικ.35014/09.05.2017 απόφασης «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής» Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δε-
κτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της ια-
τρού ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιμ. Β’ 
Γενικής Ιατρικής του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ από θέση του κλά-
δου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερομηνία παραίτησης: 25.04.2018.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4784967410/ 
24.04.2018).

Με την Γ4α/40981/08.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 
40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Προϊσταμέ-
νους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμη-
μάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η αυτοδί-
καιη λύση της ιατρού ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμ. Α’ Αναισθησιολογίας από τη θέση κλά-
δου ΕΣΥ του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» λόγω διορισμού 
σε άλλη θέση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4491621222/ 
23.05.2018).

Με την Γ4α/35698/08.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 
40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Προϊσταμέ-
νους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά-
των του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η αυτοδίκαιη 
λύση του ιατρού ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΧΡΗΣ-
ΤΟΥ Επιμ. Α’ Παθολογίας από τη θέση κλάδου ΕΣΥ του 
Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ λόγω διορισμού σε άλλη θέση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1189776531/ 
24.05.2018).

Με την Γ4α/Γ.Π.34088/08.06.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της αριθμ. 
Α1β/Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής» Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η 
παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της ιατρού 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιμ. Α’ Αναισθη-
σιολογίας του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερομηνία παραίτησης: 03.05.2018.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8342881148/ 
05.06.2018).

Με την Γ4α/Γ.Π.32971/07.06.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 1397/1983, και την Α1β/
Γ.Π.οικ.40957/29.05.2018 (ΦΕΚ 1983/Β΄/2018) υπουργική 
απόφαση, γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλ-
ληλική σχέση του ιατρού ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΣ-
ΤΡΑΤΙΟΥ, Δ/ντη Καρδιολογίας στο Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ - ΑΠΟ-
ΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ από 
θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ, λόγω συνταξιοδότησης.

Ημερ. παραίτησης: 27.04.2018).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8911941112/ 
04.06.2018).

Με την Γ4α/41538/08.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 
40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Προϊσταμέ-
νους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά-
των του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η αυτοδίκαιη 
λύση του ιατρού ΥΦΑΝΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
Επιμ. Α’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας από τη θέση κλάδου 
ΕΣΥ του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» λόγω διορισμού σε 
άλλη θέση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4971989910/ 
23.05.2018).

Με την Γ4α/Γ.Π.33921/08.06.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της αριθμ. 
Α1β/Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής» Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή 
η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της ιατρού 
ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Επιμ. Α’ Πνευμονολογίας του Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ από θέση 
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερομηνία παραίτησης: 02.05.2018.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2335681524/ 
05.06.2018).
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Με την Γ4α/Γ.Π.33571/08.06.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της αριθμ. 
Α1β/Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής» Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η 
παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της ιατρού 
ΡΟΥΝΤΟΥ ΑΡΕΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Επιμ. Β’ Γενικής Ιατρι-
κής του Κ.Υ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ αποκεντρωμένη οργανική 
μονάδα της 4ης ΔΥΠΕ απόθεση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερομηνία παραίτησης: 02.05.2018).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1337210277/ 
25.04.2018).

Με την Γ4α/Γ.Π.32276/31.05.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της αριθμ. 
Α1β/Γ.Π.οικ.35014/09.05.2017 απόφασης «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής» Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή 
η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση του ιατρού 
ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ Επιμ. Α’ Οφθαλμολογίας του 
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» από θέση του κλά-
δου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερομηνία παραίτησης: 25.04.2018.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 0561156923/ 
30.05.2018).

Με την Γ4α/33575/08.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ.3 και της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 
40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Προϊσταμέ-
νους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά-
των του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δεκτή η αυτοδίκαιη 
λύση της ιατρού ΧΑΛΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ Επιμ. 
Δ/ντριας Αιματολογίας από τη θέση κλάδου ΕΣΥ του Π.Γ. 
Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ « ΑΧΕΠΑ» λόγω διορισμού σε άλλη θέση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9159167569/ 
23.04.2018).

Με την Γ4α/34608/08.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και της αριθμ. Α1β/
Γ.Π.οικ. 40957/01.06.2018 απόφασης «Μεταβίβαση δι-
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-

ων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» γίνεται δε-
κτή η αυτοδίκαιη λύση της ιατρού ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. Α’ Αιματολογίας από τη θέση κλάδου 
ΕΣΥ του Γ.Α.Ο.Ν.Α.«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»λόγω διορισμού 
σε άλλη θέση.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5831183993/ 
25.04.2018).

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΚΟΥ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 27950/8.05.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 646/ 
7.06.2018 (τ.Γ’), στη σελίδα 4416 στην Β’ στήλη, διορ-
θώνεται:

από το εσφαλμένο: «από το Γ.Ν. Μυτιλήνης»,
στο ορθό: «στο Γ.Ν. Μυτιλήνης».

(Από το Υπουργείο Υγείας)

Ι

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Με την 39243/5-6-2018 πράξη του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 
1) τα άρθρα 63, 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α΄/9-2-2007) 2) τις από 3-5-2018 και 22-5-2018 αι-
τήσεις παραίτησης του αναφερόμενου υπαλλήλου 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 8.7 της με αρ. οικ. 
268/29.5.2017 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυ-
πουργού» (ΦΕΚ 1911/τ.Β’/1-6-2017), διαπιστώνεται ότι 
από 22.5.2018 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση του υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Μη-
χανολόγων- Ηλεκτρολόγων) Τσαλκάνη Κωνσταντίνου 
του Βασιλείου (A.M.: 7425) από το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1004554119/29.5.2018).

Με εντολή Υπουργού
H Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
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*03007182506180008*

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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