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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Με την 66/11-01-2019 απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων - Μενεμένης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), του άρθρου 45
παράγραφος 5 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α'/16-6-2011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 68 του
ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α'/22-8-2011) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του ν. 4275/2014
(ΦΕΚ 149/Α'/15-7-2014) το οποίο τροποποιήθηκε με το
άρθρο 250 παράγραφος 6 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/
Α'/8-8-2014) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 25 του
ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α'/27-2-2016), και ύστερα από τη
σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου
Θεσσαλονίκης), όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό
της αριθ. 12/17-12-2018 συνεδρίασής του, μετατάσσεται
ο Αναγνώστου Γεώργιος του Αλεξάνδρου, υπάλληλος
του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με βαθμό Β', από
την ειδικότητα ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών με εμπειρία (της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας), με μεταφορά
της θέσης που κατέχει και με την ίδια σχέση εργασίας.
(Αριθ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης: 4204/04-03-2019).
(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης: 52967/04-09-2018).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τ.Α. και Ν.Π. Θεσσαλονίκης
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

Αρ. Φύλλου 347

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Με την 43/31.1.2019 απόφαση του Δημάρχου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, που εκδόθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη: 1) Οι διατάξεις: α) του άρθρου 21 παρ. 3 του
ν.2190/1994, β) του άρθρου 58 του ν.3852/2010, γ) της
παρ. 9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 3 της από 26.8.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/τ.Α’/26.8.2015), δ) του
άρθρου 28 του ν.4305/2014 όπως αντικαταστάθηκαν με
τις όμοιες του άρθρου 26 του ν.4440/2016, ε) του άρθρου
72 του ν.4342/2015, στ) του άρθρου 30 του ν.4314/2014
όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 14 του
ν. 4403/2016, ζ) του άρθρου 4 του ν.4368/2016, η) του
άρθρου 74 του ν.4430/2016, 2) η αριθ. 44835/21.12.2015
(ΑΔΑ: Ω62Φ465ΦΘΕ-ΚΦΡ) εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά
με την ανανέωση ή παράταση συμβάσεων ορισμένου
χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 3) η αριθ. 20/31.1.2018 απόφασή του όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 148/18.5.2018 όμοια απόφαση
αναφορικά με την πρόσληψη έξι (6) συνολικά ατόμων, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας έως ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης,
για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής
Μονάδας, που υλοποιεί ο Δήμος, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Συγκρότηση και
λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας
στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης της Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» (απόφαση Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
111353/15.6.2018 (ΦΕΚ 742/τ.Γ’/29.6.2018) και 4) η αριθ.
354/2018 όμοια απόφασή του αναφορικά με την καταγγελία για σπουδαίο λόγο της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Συριτούδη Γρηγορίου του Σταύρου, ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
(απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
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Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 283078/27.12.2018 (ΦΕΚ 1581/τ.Γ’/31.12.2018), ανανεώνονται οι συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του προσωπικού που απασχολείται για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
και Κινητής Μονάδας, που υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Συγκρότηση
και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης της Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας», με δυνατότητα νέας ανανέωσης των συμβάσεων αν το Πρόγραμμα συνεχιστεί ως εξής:
Επώνυμο

Πατρώνυμο

1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ

2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ

3. ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΤΑΠΑΝΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ

4. ΜΑΡΙΑ

ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

α/α

Όνομα

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ

Εκπ/κή Ειδικότητα
Βαθμίδα
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Αριθ. βεβ. στο ΜηΈναρξη
τρώο Ανθρ. Δυναμικού ανανέωσης
Ελλ. Δημοσίου

Λήξη
ανανέωσης

6303519122/
21.5.2018
5910286124 /
1.2.2018
6811210810 /
23.5.2018
7169843881 /
1.2.2018
1197450114 /
1.2.2018

1.2.2019

31.1. 2020

1.2.2019

31.1. 2020

1.2.2019

31.1. 2020

1.2.2019

31.1. 2020

1.2.2019

31.1. 2020

(Αριθ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης.
4224/30.1.2019).
(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 27404/4.3.2019).
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 6775
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Μηχανικής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών
(συνεδρία αριθ. 650/14.11.2018) έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου
84 του ν. 4485/2017 (Α’114).
2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’129).
3. Της παρ.2 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α' 195), όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ.1 του άρθρου
30 του ν.4452/2017 (Α’17), των περ. β και γ της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.4452/2017 (Α’17) και των περ. α, β και γ
της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.4009/2011 (Α' 195)- όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν.4386/2016
(Α'83)- όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ.1 του άρθρου τέταρτου του ν.4405/2016 (Α’129).
4. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’195).
5. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’160).
6. Των άρθρων 23 και 25 του ν.3549/2007 (Α'69).
7. Της περ. αα της παρ. 21 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α'38).
8. Του π.δ/τος 134/1999 (ΑΊ32).
9. Του π.δ/τος 105/2013 (Α΄137) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
10. Του ν.4559/2018 (Α’142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
11. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων 122.1/350/141732/Β2/9.12.2011 (κοινοποιημένη στο ορθό στις 20.12.2011) και
122.1/58/22996/Β2/05.03.2012 του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 122.1/88/119483/
Ζ2/20.7.2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
12. Την αριθ. Φ.121.1/82/Ζ2/133931/8-8-2018 υπουργική απόφαση.
13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθ. 1051/10/26.9.2018) σχετικά με
την κατανομή δύο (2) κενών θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα (έγγραφο Πρυτανείας 1483/27.11.2018), αποφάσισε:
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Την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης
μέλους ΔΕΠ ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση» του Τομέα Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας Τμήματος Μαθηματικών.
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση» αντιστοιχεί σε ομώνυμο βασικό, αυτόνομο, και πλήρη κλάδο
της Μαθηματικής Επιστήμης, δηλαδή της Επιστήμης που
υπηρετεί το Τμήμα Μαθηματικών και ειδικότερα ο Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, όπως διδάσκεται και
ερευνάται σ' ένα Τμήμα Μαθηματικών, εστιάζει στην θεωρητική, υπολογιστική, και μεθοδολογική προσέγγιση,
με την αναγκαία μαθηματική αυστηρότητα και πληρότητα (και όχι απλώς στην χρήση αριθμητικών μεθόδων)
όλων των θεμάτων της Αριθμητικής Ανάλυσης, από τις
περιοχές, ενδεικτικά, της αριθμητικής γραμμικής άλγεβρας, της αριθμητικής επίλυσης συνήθων και μερικών
διαφορικών εξισώσεων, της θεωρίας προσέγγισης, κ.λπ.
Το εύρος της προκήρυξης δεν είναι ούτε υπερβολικά
μικρό, ούτε υπερβολικά μεγάλο και αναμένεται, έτσι, να
συγκεντρώσει ικανό αριθμό υποψηφίων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https: //apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του
ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής
προκήρυξης στην Ε.τ.Κ. και την ανάρτησή της στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της
προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προθεσμία οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία
θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής
απόφασης εκλογής.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου,
κ.τ.λ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.
7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α'254) ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της
Πρυτανικής πράξης 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.
Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα
εκλεγούν σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. πριν την έκδοση της
Πρυτανικής πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν.4210/2013 (Α'254).
- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α' τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής
πράξης διορισμού.
- Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
Ελληνικής γλώσσας.
- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Ι

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με την Δ1/16494/04-03-2019 απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3329/2005, του άρθρου 24 του ν.3599/2007, της
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παρ.4 του άρθρου 50 του ν.4368/2016, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 68 του ν.4370/2016 και της παρ.1 του
άρθρου 35 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 A’/28-03-2017),
της αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 (ΦΕΚ 839
Β'/30-03-2016) απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, και κατόπιν της αριθ. πρωτ.
Π/24624/25-10-2018 αίτησης μετάταξης της υπαλλήλου για λόγους συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό
της, της αριθ. πρωτ. Π/24624/09-12-2018 θετικής εισήγησης του Διοικητή του Γ.Ν. Λαμίας και της αριθ. πρωτ.
10934/19-12-2018 αρνητικής εισήγησης της Διοικήτριας
του Γ.Ν. ΛιΒαδειάς - Γ.Ν. Θηβών, μετατάσσεται η ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλος
κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής του Γ.Ν. ΛιβαδειάςΓ.Ν. Θηβών (Οργανική Μονάδα της έδρας ΛιΒαδειά-Γ.Ν.
Λιβαδειάς), σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Γ.Ν.
Λαμίας, για λόγους συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό της, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο Διοικητής
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Με την 14/01.03.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Λιβαδειάς - Γ.Ν. Θηβών [Αποκεντρωμένη
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Οργανική Μονάδα Θήβας] που εκδόθηκε σύμφωνα με
τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΛΙΑΚΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ του
Αθανασίου, υπαλλήλου της Κατηγορίας ΔΕ του Κλάδου
ΔΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα
Βοηθού Θαλάμου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου του Γ.Ν. Λιβαδειάς -Γ.Ν.Θηβών [Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας], με βαθμό Α' και
Μ.Κ. 6ο, κατόπιν της από 28-02-2019 δεύτερης αίτησης
παραίτησης (πρώτη αίτηση παραίτησης 11-02-2019).
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8980123124/01.03.2019).
Με την 13/01.03.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Λιβαδειάς - Γ.Ν.Θηβών [Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα Θήβας] που εκδόθηκε σύμφωνα με
τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του
Πανάρετου, υπαλλήλου της Κατηγορίας ΥΕ του Κλάδου
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα
Βοηθού Θαλάμου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, του Γ.Ν. Λιβαδειάς -Γ.Ν.Θηβών [Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας] με βαθμό Β' και
Μ.Κ. 12ο, κατόπιν της από 28-02-2019 δεύτερης αίτησης
παραίτησης (πρώτη αίτηση παραίτησης 11-02-2019).
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9579123297/01.03.2019).
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ
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