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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αρ. 3194/3-1-2022 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του 
ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
Βατάλη Παρασκευής του Αντωνίου, μόνιμης διοικητικού 
υπαλλήλου (ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού) του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της από 31-12-2021 
δεύτερης αίτησης παραίτησής της (ημερομηνία πρώτης 
αίτησης παραίτησης 10-12-2021).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8812711976/31-12- 2021).

      Με την υπ’ αρ. 3216/05-01-2022 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4β και 
8 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (όπως τροποποι-
ήθηκαν με τις διατάξεις του ν.  4115/2013), την υπό 
Φ.122.1/6/14241/22/31-01-2017 (Β’  225) υπουργική 
απόφαση και την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας υπ’ αρ. 4053/31-03-2017 
(Β’ 1493),

Α) Μονιμοποιείται ο Μηνάς Δασυγένης του Μιχαλάκη, 
σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική 
Υπολογιστικών Συστημάτων» επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα και

Β) Διαπιστώνεται η μετατροπή της οργανικής θέσης 
του Μηνά Δασυγένη του Μιχαλάκη σε προσωποπαγή 
θέση Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-
ας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 και 8 του άρθρου 77 του 
ν. 4009/2011.

  Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

    Αριθμ. 3231 
Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχα-

νικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Ατμοσφαιρική ρύπανση εξωτερικών και εσωτε-

ρικών χώρων και διάδοση πληροφορίας με σύγ-

χρονες τεχνολογίες». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αρ. 
85/16-11-2021 συνεδρίαση, έπειτα από αίτηση εξέλιξης 
Λέκτορα με ημερομηνία 04-10-2021 και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1. Του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) περί της συνέργειας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας.

2. Της περ. η της παρ. 18 του άρθρου 8, της περ. γ της 
παρ. 9 του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 16, των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 και της περ. α της παρ. 22 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).

3. Του άρθρου 2 του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
4. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων του Υπουργείου Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπό στοι-
χεία Φ.122.1/350/141732/Β2/09-12-2011 (ανακοινοποιη-
μένης στο ορθό στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/
Β2/05-03-2012.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) 
το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195)

6. Του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129) και 
της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/
20-07-2016.

7. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
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ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129). 
β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β’ 225).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 «Ρύθ-
μιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομά-
θειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 17), που αντικατέστησε την παρ. 2 του 
άρθρου 16 του ν 4009/2011 (Α’ 195).

9. Την υπ’ αρ. 4053/31-03-2017 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Διαδικασία 
προκήρυξης, επιλογής και εξέλιξης θέσεων καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποί-
ησης επίκουρων καθηγητών επί θητεία στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 1493).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2, της περ. ζ της παρ. 15 
του άρθρου 15, της περ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 21, των 
παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

11. Την υπ’ αρ. 122/25-09-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την 
μείωση του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων 
των υποψηφίων για θέση μέλους ΔΕΠ.

12. Την υπό στοιχεία Φ. 121/Z2/171845/31-12-2021 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης (20) θέσε-
ων καθηγητών Πανεπιστημίων», αποφάσισε την ανοικτή 
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ατμο-
σφαιρική ρύπανση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων 
και διάδοση πληροφορίας με σύγχρονες τεχνολογίες».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός 
(1) μηνός από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
ημερήσιο τύπο.

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβά-
λουν:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου.

2. Αντίγραφα 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.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή και τα άλλα επιστημονικά 
δημοσιεύματα.

6. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοιχεία που πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία προσόντα 
εκλογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4521/2018.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί κατόπιν παραπεμπτικού 
εγγράφου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα 
καταθέσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου 
να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Η υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως:

- Το πιστοποιητικό γέννησης του επιλεγέντος υπο-
ψηφίου. 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.
- Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 

Α’. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι άρρενες 
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης 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 Γυμνασί-
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών (υπεύθυνος Ευριπίδης Τσατσιάδης,
διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, τ.κ. 
50150, τηλ. 24610-56654 και 24610-68090).

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 7 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

      4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Με την υπ’  αρ. 55952/2021/11-1-2022 πράξη του 
Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδο-
νίας και Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
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Μακρίδη Νικόλαου του Παναγιώτη, μόνιμου υπαλλήλου 
του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης, αρμοδιότητας της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Τεχνικών, ο οποίος κατέχει 
τον Α’ Βαθμό και το 11ο Μισθολογικό Κλιμάκιο, από 
31-12-2021, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη-
σης παραίτησης. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1258788226/31.12.2021). 

    Με την υπ’ αρ. 37/11-01-2022 πράξη του Διοικητή της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση 
της υπαλληλικής σχέσης της Μαρίας Πασχαλίδου του 
Αρχοντή, μόνιμης υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Νέας 
Ζίχνης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας Μακεδονίας και Θράκης, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ 
Μαιευτικής, η οποία κατέχει τον Α’ Βαθμό και το 17ο Μι-
σθολογικό Κλιμάκιο, από 31-12-2021, ημερομηνία υπο-
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6510211934/10.01.2022). 

    Με την υπ’ αρ. 89/11-01-2022 πράξη του Διοικητή της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση 
της υπαλληλικής σχέσης της Άννας Νάνου του Νικολά-
ου, μόνιμης υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Ηράκλειας, 
αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακε-
δονίας και Θράκης, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευ-
τικής, η οποία κατέχει τον Α’ Βαθμό και το 17ο Μισθολο-
γικό Κλιμάκιο, από 31-12-2021, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1086694672/10.01.2022). 

Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ  

Ι

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Με την υπ’ αρ.499/03-01-2022 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονί-
ων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου 
υπαλλήλου ΠΡΟΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, κα-
τηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, βαθμού 
Α’ Μ.Κ. 16ο της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης.Υ.ΠΕ., κα-
τόπιν της από 31-12-2021 δεύτερης αίτησης παραίτησης 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 15-12-2021) 
για τη συνταξιοδότησή της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4919234337/03.01.2022).

Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

     Με την υπ’ αρ. 4092/05-11-2021 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 
του ν. 3528/2007, του άρθρου 100 του ν. 4472/2017, του 
άρθρου 14 του ν. 4440/2016, τις διατάξεις του άρθρου 
19 π.δ. 50/2001 (Α’ 39), τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Α2β/Γ.Π. οικ.22225/22.03.16 (Β΄ 839) κοινής υπουργικής 
απόφασης, την σύμφωνη γνώμη του Δ’ Κοινού Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου των Νοσοκομείων Γ.Ν. Μυτιλήνης 
«Βοστάνειο» και Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήμνου με αριθμό πρακτικού 
1η/23-07-2021, μετατάσσεται η υπάλληλος του Γ.Ν. Μυ-
τιλήνης «Βοστάνειο» ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
του ΙΩΑΝΝΗ από τη θέση κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Βοη-
θητικό Υγειονομικό Προσωπικό ειδικότητας Νοσοκόμων 
σε θέση ανώτερης κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Βοηθών Νο-
σηλευτών εντός του φορέα με βαθμό Δ και ΜΚ 2.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας: 4640/2021).

    Με την υπ’ αρ. 14963/13-10-2021 απόφαση του Δι-
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑ-
ΝΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις των άρ-
θρων 70 και 73 του ν. 3528/2007, του άρθρου 100 του 
ν. 4472/2017, του άρθρου 14 του ν. 4440/2016, τις δια-
τάξεις του άρθρου 19 π.δ. 50/2001 (Α’ 39), τις διατάξεις 
της υπό στοιχεία Α2β/Γ.Π. οικ.22225/22.03.16 (Β΄ 839) 
κοινής υπουργικής  απόφασης, τη σύμφωνη γνώμη του 
Δ’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Νοσοκομείων 
Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήμνου με αριθ-
μό πρακτικού 1η/23-07-2021, μετατάσσεται η υπάλλη-
λος του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ ΜΑ-
ΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από τη θέση κατηγορίας/κλάδου ΥΕ 
Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό ειδικότητας Νοσο-
κόμων σε θέση ανώτερης κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Προ-
σωπικού Η/Υ εντός του φορέα με βαθμό Δ και ΜΚ 3.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας: 4640/2021).

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

   Με την υπ’ αρ. 43/03-01-2022 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με άρθρο 148 και 156 του 
ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
της ΣΤΕΦΟΥ  -ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονο-
μικού, με Β’ Βαθμό και 11 ΜΚ, κατόπιν της από 31.12.2021 
δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί-
τησης παραίτησης 02.12.2021). 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6191120801/05.01.2022). 

Ο Διοικητής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ    
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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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