
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

2 Υπουργείο Υγείας

3 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

4 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

      Με την 2921/Γ1/09-01-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 141 Α΄), τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28Α΄) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄), τις διατάξεις των 
άρθρων 4-10, 16-19 του ν. 3528/2007 (26 Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων» καθώς και της παρ. 2, άρθρο 7 του 
ν. 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, άρ-
θρο 7 του ν. 4210/2013 (254 Α΄), τις διατάξεις των παρ. 
9 και 10 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (66Α΄) «Κα-
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε-
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
υπουργείου Οικονομικών», τις διατάξεις του άρθρου 
26 του ν. 4440/2016 (224 Α΄), τις διατάξεις των άρθρων 
4 και 6 του ν.   4024/2011 (226 Α΄), τις διατάξεις του 
ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210), την 
πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./57/25835/26-10-2015 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης περί κατανομής προσωπικού στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 
2015 (ΦΕΚ 2320 Β΄), την 1174/28-9-2017 απόφαση του 
Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ με θέμα: «Αποστολή απόφασης 
επί αναπλήρωσης, το υπ’ αριθμ. 261/ΥΣ της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την βεβαίω-
ση σχετικά με την πρόβλεψη ύπαρξης πίστωσης στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, οικ. έτους 2018 κατά το άρθρο 12 του 

π.δ.80/2016 (Α΄145), διορίζονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.), ως υπάλληλοι με διετή δοκιμαστι-
κή υπηρεσία, με βαθμό Δ΄ και εισαγωγικό μισθολογικό 
κλιμάκιο (Μ.Κ.) 1, καθ’ ότι έχουν τα απαιτούμενα από το 
νόμο προσόντα, οι:

Αυγερινού Ελένη του Χαραλάμπους, κατηγορία ΠΕ, 
κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων,

Μπριάνα Μαρία του Αθανασίου, κατηγορία ΠΕ, κλάδου 
ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης στο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 261/12-01-2018).

(Αριθμοί βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπί-
νου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 8435655446/
19.12.2017, 1755659100/19.12.2017 αντίστοιχα) .

(Αριθμοί βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 97879/19.12.2017,97886/19.12.2017 αντί-
στοιχα).

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

  Με την Γ4α/ 62729/14.12.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 2519/1997 και του π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/
23-9-2015) διορίζεται ο ιατρός ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩ-
ΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση Επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής στο 
Κ.Υ. ΒΑΡΔΑΣ αποκεντρωμένη οργανική Μονάδα της 6ης 
Δ.Υ.ΠΕ, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Υγείας: 5369/12.12.2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4188736120/10.01.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 1580/10.01.2018).

      Με την Γ4α/65915/13.12.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 του ν. 2519/97 και του π.δ. 73 (ΦΕΚ116/
23-9-2015) διορίζεται η ιατρός ΤΖΟΥΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ σε θέση Επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής στο 
Π.Ι.ΧΑΤΖΗ (ΚΥΑΝΜ ΠΥΛΟΥ) αποκεντρωμένη οργανική 
Μονάδα της 6ης Δ.Υ.ΠΕ, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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θητεία.
(Αριθμ. βεβαίωσης Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρι-

σης του Υπουργείου Υγείας: 5369/12.12.2017).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6093118461/10.01.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης: 1576/10.01.2018).

      Με την Γ4α/Γ.Π. 83275/5.12.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3, του άρθρου 5, του ν.  2345/1995 όπως μεταγε-
νέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 23 του ν.  2519/1997, καθώς και του π.δ/τος 
73/2015 διορίζεται ο ιατρός Απόστολος Βουλγαρίδης 
του Δημητρίου σε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότη-
τας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας στον εισαγωγικό 
βαθμό Επιμελητή Β΄ για την Μονάδα Εντατικής θεραπεί-
ας του Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ» 
κλάδου γιατρών ΕΣΥ, του επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 5348/ 
11.12.2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1127233958/8.1.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης: 1132/8.1.2018).

      Με την Γ4α/Γ.Π. 82531/18.12.2017 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 διορίζεται η ιατρός Φωτεινή Ντζιώρα του Ηλία 
σε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας 
στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. Αθηνών 
«ΛΑΪΚΟ» κλάδου γιατρών ΕΣΥ, του επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 5780/ 
21.12.2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 2057367209/9.1.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης: 1203/9.1.2018).

      Με την Γ4α/Γ.Π. 57837/27.10.2017 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 διορίζεται η ιατρός Χρυσάνθη Καυκαλά του 
Παύλου σε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας 
Οφθαλμολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ 
του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης κλάδου γιατρών ΕΣΥ, του επί 
θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 4346/ 
2017/1-11-2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 8999106137/10.1.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης: 1800/10.1.2018).

      Με την Γ4α/Γ.Π. 86975/27.12.2017 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 διορίζεται η ιατρός Νατάσσα Αλεξάνδρου του 
Ανδρέα σε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναι-
σθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ του 
Γ.Ν. Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» κλάδου γιατρών ΕΣΥ, του επί θη-
τεία.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 2/2.1.2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-

μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 5112368125/10.1.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης: 2853/10.1.2018).

      Με την Γ4α/Γ.Π. 87709/27.12.2017 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 διορίζεται ο ιατρός Ιωάννης Στουπής του Αθα-
νασίου σε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθο-
λογικής Ογκολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή 
Β΄ του Γ.Ν. Ρεθύμνου κλάδου γιατρών ΕΣΥ, του επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας 2/2.1.2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-

μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9773105914/9.1.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης: 1417/9.1.2018).

      Με την Γ4α/Γ.Π.87601/15.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995, των άρ-
θρων 23 και 26 του ν. 2519/1997, των άρθρων 6 και 7 του 
ν. 3204/2003, του ν. 3754/2009, των άρθρων 21, 63, 65, 
68 παρ. 4 και 69 του ν. 2071/1992, του π.δ/τος 73/2015, 
την 47/2016 απόφαση του Διοικ. Εφετείου Πατρών και το 
13/31.10.2017 πρακτικό του Συμβουλίου προσλήψεων-
κρίσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Γ.Ν. Πατρών διορίζεται ο ια-
τρός Ιωάννης Ντούβας του Γεωργίου σε θέση Επιμελητή 
Β΄ Αγγειοχειρουργικής, του Π.Γ.Ν. Πατρών, θέση του κλά-
δου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, αναδρομικά από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της Υ10α/Γ.Π.75092/28-8-2014 (ΦΕΚ 
1266/Γ/22-9-2014) ανακληθείσας απόφασης.

(Αριθμ. βεβ.  Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 5654/ 
21.12.2017).

(Αριθμ. βεβ.  εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1290801037/10.1.2018).

(Αριθμ. βεβ.  ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 1518/10.1.2018).

      Με την Γ4α/Γ.Π. 82531/18.12.2017 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 διορίζεται ο ιατρός Χαράλαμπος Πανταζόπουλος 
του Νικολάου σε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναι-
σθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. 
Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» κλάδου γιατρών ΕΣΥ, του επί θητεία.
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(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 5781/ 
21.12.2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 2829641097/8.1.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης: 849/8.1.2018).

      Με την Γ4α/Γ.Π. 86262/27.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 διορίζεται η ιατρός Χριστίνα Γεωργιάδου 
του Δημητρίου σε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότη-
τας Ψυχιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ 
για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. Ρεθύμνου κλάδου 
γιατρών ΕΣΥ, του επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας 2/2.1.2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-

μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 2249332539/19.12.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης: 97793/19.12.2017).

      Με την Γ4α/Γ.Π.89182/24.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ.3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995, των άρ-
θρων 23 και 26 του ν. 2519/1997, των άρθρων 6 και 7 του 
ν. 3204/2003, του ν. 3754/2009, των άρθρων 21, 63, 65, 
68 παρ.4 και 69 του ν. 2071/1992, του π.δ/τος 73/2015, 
την 2811/2014 απόφαση του Διοικ. Εφετείου Θεσσαλο-
νίκης και το 18/10.7.2017 πρακτικό του Συμβουλίου προ-
σλήψεων-κρίσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικο-
λάου» διορίζεται ο ιατρός Κωνσταντίνος Βασιλείου του 
Αχιλλέα σε θέση Επιμελητή Β΄ Γαστρεντερολογίας, του 
Γ.Ν.Θ. «Γ.  Παπανικολάου», θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 
επί θητεία, ως επόμενος.

(Αριθμ. βεβ.  Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 51/ 8.1.2018).
(Αριθμ. βεβ.  εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1143846731/11.1.2018).
(Αριθμ. βεβ.  ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης: 3246/11.1.2018).

      Με την Γ4α/ΓΠ. οικ. 92373/5.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 διορίζεται η ιατρός Ζωή Δαβηλίγκα του Πα-
ναγιώτη σε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Φυσι-
κής Ιατρικής και Αποκατάστασης στον εισαγωγικό βαθμό 
Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
κλάδου γιατρών ΕΣΥ, του επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 5350/
11-12-2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1120226765/11.1.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης: 3135/11.1.2018).

      Με την Γ4α/Γ.Π. 93097/27.12.2017 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 διορίζεται η ιατρός Κωνσταντογιάννη Ελένη του 
Γεωργίου σε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναι-
σθησιολογίας στον βαθμό Επιμελητή Α΄ για την Μ.Ε.Θ. 
του Γ.Ν. Χανίων κλάδου γιατρών ΕΣΥ, του επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 2/2.1.2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-

μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 8898166551/10.1.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης: 1562/10.1.2018).

  Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

    3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στη ΔΙΟΙΚ/Α/17327/29-12-2017 απόφαση της Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6/Γ’/11-1-2018, στον πίνα-
κα του μετατασσόμενου από την ΟΔΙΕ ΑΕ προσωπικού, 
στη σελ. 27, στη Β στήλη, στον 3ο στίχο διορθώνεται το 
πατρώνυμο της Μικρέλλη Ιφιγένειας 

από το εσφαλμένο «Ευθύμιος»,
στο ορθό «Γεώργιος».

  (Από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων) 

Ι

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την 323/12-1-2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, 
άρθ. 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 70 
του ν. 4386/2016, με το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016, 
και το αρθ. 30 ν. 4452/2017 και άρθ. 20 και της υπ’ αριθμ. 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης, 
άρθ. 4 παρ. 1, καθώς και το υπ’ αριθ. 2/91772/20-12-2017 
έγγραφο του Γ.Λ.Κ, διορίζεται η Αναστασία Δρανδάκη 
του Νικολάου σε κενή οργανική θέση καθηγητή της βαθ-
μίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής με 
γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία: Βυζα-
ντινή και Μεταβυζαντινή Ζωγραφική», επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 858/16-9-2016 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 354/17-1-2018).
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2632641007/11.01.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 3244/11.01.2018).

      Με την 320/11-1-2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και 77 του 
ν. 4009/2011, την από 23-5-2913 απόφαση της Παν/κής 
Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ.Β΄), τη Φ. 122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 225/31-1-2017 
τ. Β΄) και το υπ’ αριθμ. 2/90342/15-12-17 έγγραφο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους, διορίζεται ο Κυριάκος Νι-
κολάου του Θεόφιλου, σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση κα-

θηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία 
του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασι-
ατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Ισλαμική Γραμμα-
τεία: Θεσμοί και Πολιτισμός», επειδή έχει τα νόμιμα προ-
σόντα. (ΦΕΚ προκ. 1245/8-12-2015 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 354/17-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9151261181/10-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης: 1592/10-1-2018).

  Ο Πρύτανης 
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