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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

2

Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

3

Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

4

Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

5

Τροποποίηση της με αριθμ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019
(ΦΕΚ Β΄913/18-3-2019) απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν.211/8-2-2019), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄ 1592/10-5-2019), που
αφορά στη συμπλήρωση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/20-6-1995) για τη
μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β
του άρθρου 7 του ν. 4485/2017.

6

Ένταξη της Βέργου Πηνελόπης, υπηρετούσας στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μόνιμης υπαλλήλου,
ΠΕ κατηγορίας, κλάδου Περιβάλλοντος, σε κενή
οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών.

7

Μετατροπή της θέσης του Τρίγκα Παναγιώτη του
Νικολάου, Λέκτορα Εφαρμογών, σε Λέκτορα στο
Γενικό Τμήμα Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2α/οικ.64275
(1)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν.2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (Α 236),
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β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98),
γ) της παρ. 1ε του άρθρου 165 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών
και λοιπές διατάξεις» (Α'43),
δ) τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1, περ. η) του
π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α'70).
2. Το αριθμ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α'121).
3. Την αριθμ. 54713/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(Β'3105), όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. Υ4α/οικ.38867/10-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»» (Β'1235), όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. Υ4α/οικ.39173/10-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ηρακλείου (Β'1251), όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 11171/3-6-2019 εισήγηση της Διοίκησης
της 5ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
7. Την από 3-6-2019 αίτηση του ιατρού Όθωνα Φραϊδάκη.
8. Την απόφαση της 95ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
κατά την 10η Μαΐου 2019 (Θέμα 42ο).
9. Το αριθμ. Β1α/οικ. 43425/6-6-2019 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αναισθησιολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπως
αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της αριθμ. Υ4α/οικ.
39173/10-4-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'1251)
και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα στο
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Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» και προστίθεται στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με την αριθμ. Υ4α/οικ.38867/
10-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1235), με ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού που την κατέχει.
2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ενδοκρινολογίας ή
Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ», όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της
αριθμ. Υ4α/οικ 38867/10-4-2012 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β'1235) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται
με την παρούσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου και προστίθεται στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με την αριθμ.
Υ4α/οικ.39173/10-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση
(Β'1251), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/31388
(2)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν.2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α'43),
δ) τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1, περ. η) του
π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α'70).
2. Το αριθμ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α'121).
3. Την αριθμ. 54713/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(Β'3105), όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. Υ4α/οικ.39178/10-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Πειραιά «Τζάνειο»» (Β'1253), όπως ισχύει.
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5. Την αριθμ. Υ4α/οικ. 43073/20-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» (Β'1483), όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. Υ4α/οικ.123791/31-12-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του
Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής» (Β' 3486).
7. Την αριθμ. ΔΑΑΔ. 24491/22-4-2019 εισήγηση της
Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.
8. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 10ης/20-3-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» (θέμα ΕΗΔ
2ο).
9. Την αριθμ. 48 απόφαση της 12ης/15-4-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας
Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"- Γενικού Νοσοκομείου
Δυτικής Αττικής "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" (θέμα 48ο).
10. Την από 8-3-2019 αίτηση της ιατρού Βενετίας Σωτήρη.
11. Την απόφαση της 95ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
κατά την 10η Μαίου 2019 (Θέμα 20ο).
12. Το αριθμ. Β1α/οικ.42915/5-6-2019 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Οδοντιατρικής της οργανικής
μονάδας της έδρας "ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" του
Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α.
«ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις
της αριθμ. Υ4α/οικ. 43073/20-4-2012 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β'1483) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται
με την παρούσα στο Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο» και προστίθεται στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές
υφίστανται σύμφωνα με την αριθμ. Υ4α/οικ.39178/
10-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1253), με ταυτόχρονη μεταφορά της ιατρού που την κατέχει.
2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αναισθησιολογίας του
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», όπως αυτή προβλέπεται στις
διατάξεις της αριθμ. Υ4α/οικ 39178/10-4-2012 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β'1253) και όπως αυτή ισχύει,
μεταφέρεται με την παρούσα στην οργανική μονάδα
της έδρας "ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" του Γ.Ν.Ν.Π.
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» -Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» και
προστίθεται στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως
αυτές υφίστανται σύμφωνα με την αριθμ. Υ4α/43073/
20-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1483), όπως
ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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Αριθμ. Γ2α/28215
(3)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν.2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α'43).
δ) τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1, περ. η) του
π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α'70).
ε) Το αριθμ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α'121).
2. Την αριθμ. 54713/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(Β'3105), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. Υ4α/οικ.25212/8-3-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»» (Β'737),
όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. Υ4α/οικ.122815/21-12-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»» (Β'3507), όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 21250/9-4-2019 εισήγηση της Διοίκησης
της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
6. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 5ης/13-2-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του «Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (θέμα 1o).
7. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 10ης/25-2-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (θέμα 1o).
8. Την από 23-11-2018 αίτηση της ιατρού Αναστασίας
Λιάπη.
9. Την απόφαση της 95ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
κατά την 10η Μαΐου 2019 (Θέμα 12ο).
10. Το αριθμ. Β1α/οικ.42901/5-6-2019 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας του
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της αριθμ. Υ4α/οικ.25212/8-3-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'737) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και
προστίθεται στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με την αριθμ. Υ4α/οικ.122815/
21-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β'3507), με ταυτόχρονη μεταφορά της ιατρού που την κατέχει.
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2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας του
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», όπως αυτή προβλέπεται στις
διατάξεις της αριθμ. Υ4α/οικ.122815/21-12-2012 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β'3507) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
και προστίθεται στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως
αυτές υφίστανται σύμφωνα με την αριθμ. Υ4α/οικ.25212/
8-3-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β'737), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/27300
(4)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α' 43),
δ) τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1, περ. η) του
π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α'70).
2. Το αριθμ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α'121).
3. Την αριθμ. 54713/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(Β'3105), όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. Υ4α/οικ.24519/8-3-2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»» (Β'697),
όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. Γ2α/57683/12-4-2018 κοινή υπουργική
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» (Β'1435), όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 11290/28-3-2019 (ΟΕ) εισήγηση της Διοίκησης της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου, και Δυτικής Ελλάδας.
7. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 54ης/14-11-2018
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η
ΒΟΗΘΕΙΑ» (θέμα 1o).
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8. Το Απόσπασμα Πρακτικών της αριθμ. 2ης/29-1-2019
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Πατρών (θέμα 104ο).
9. Την από 25-9-2018 αίτηση της ιατρού Βασιλικής
Λαμπροπούλου.
10. Την απόφαση της 95ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
κατά την 10η Μαΐου 2019 (Θέμα 34ο).
11. Το αριθμ. Β1α/οικ.42914/5-6-2019 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αιματολογίας του Γ.Ν. Πατρών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της αριθμ.
Γ2α/57683/12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β'1435) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την
παρούσα στο Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
και προστίθεται στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας,
όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με την αριθμ. Υ4α/
οικ.24519/8-3-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β'697),
με ταυτόχρονη μεταφορά της ιατρού που την κατέχει.
2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Παιδιατρικής ή Αιματολογίας ή Παθολογίας του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η
ΒΟΗΘΕΙΑ», όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της
αριθμ. Υ4α/οικ 24519/8-3-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'697) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την
παρούσα στο Γ.Ν. Πατρών και προστίθεται στις θέσεις της
Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα
με την αριθμ. Γ2α/57683/12-4-2018 κοινή υπουργική
απόφαση (Β'1435), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 21001/ΓΠ
(5)
Τροποποίηση της με αριθμ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019
(ΦΕΚ Β΄913/18-3-2019) απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν.211/8-2-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄ 1592/10-5-2019),
που αφορά στη συμπλήρωση του Οργανισμού
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/20-6-1995)
για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του
Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της
παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(συνεδρίαση 221η/30-8-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29-1-2019):
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
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Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/Α’/11-5-2016): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και
Άλλες Διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/4-8-2017):
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5. Το π.δ. 224/1995 (ΦΕΚ 129/Α’/20-6-1995) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει.
6. Την αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλέψεων του ν. 4589/2019 για τη μεταβατική περίοδο
έως τη σύσταση του Οργανισμού του ιδρύματος κατά
τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84
του ίδιου ν. 4485/2017.
7. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 211/
8-2-2019 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 5ο, 1) με θέμα: «Έγκριση
συμπλήρωσης του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/
τ.Α΄/20-6-1995) για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις
της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017».
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, καθότι ο αριθμός των
θέσεων ευθύνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μετά την
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τις ήδη υφιστάμενες θέσεις ευθύνης που προβλεπόταν ήδη αθροιστικά
στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους
Οργανισμούς των πρώην T.E.I. Λάρισας, και Τ.Ε.Ι. Λαμίας όπως έχουν οριστεί στο π.δ. 224/1995 (ΦΕΚ 129/Α’/
20-6-1995), στο π.δ. 362/2002 (ΦΕΚ 304/Α’/10-12-2002)
και στο π.δ. 223/2002 (ΦΕΚ 207/Α’/5-9-2002).
9. Τη με αρ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 απόφαση της Συγκλήτου με θέμα: «Συμπλήρωση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ.
224/1995, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/20-6-1995) για τη μεταβατική
περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του
ν. 4485/2017».
10. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της αριθμ.
213/29-3-2019 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 6ο, 9) με θέμα:
«Τροποποίηση της με αρ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 (ΦΕΚ
Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν.211/8-2-2019)
που αφορά στη συμπλήρωση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ.
224/1995, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/20-6-1995) για τη μεταβατική
περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του
ν. 4485/2017».
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11. Τη με αρ. 8831/19/ΓΠ/10-4-2019 απόφαση της
Συγκλήτου με θέμα: ‘Τροποποίηση της με αρ. 3643/19/
ΓΠ/19-2-2019 (ΦΕΚ Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου (αρ.
συν.211/8-2-2019) που αφορά στη συμπλήρωση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/20-6-1995) για
τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού
του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7
του ν. 4485/2017’.
12. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της αριθμ.
221/30-8-2019 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 6ο, 1) με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 (ΦΕΚ Β΄913/
18-3-2019) απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν.211/
8-2-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ
Β΄/1592/10-5-2019), που αφορά στη συμπλήρωση του
Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/20-6-1995) για
τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού
του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7
του ν. 4485/2017», αποφασίζουμε ομόφωνα:
Τροποποιεί τη με αρ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 (ΦΕΚ
Β΄/913/18-3-2019) απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συν.211/
8-2-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ
Β΄/1592/10-5-2019), που αφορά στη Συμπλήρωση του
Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/20-6-1995) για
τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού
του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7
του ν. 4485/2017, ως εξής:
1. Η περίπτωση B4 του άρθρου 28, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 3643/19/
ΓΠ/19-2-2019 (Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου στο π.δ.
224/1995 (Α΄129) αντικαθίσταται ως εξής:
«4α. Τμήμα Εισαγωγής και Επεξεργασίας Οικονομικών
Στοιχείων (Λαμία): υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης.
Κύριοι τομείς ευθύνης του Τμήματος για την κάλυψη
αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκονται στη Λαμία είναι:
- Η λογιστική διαχείριση όλων των παραστατικών δαπανών.
- Ο έλεγχος της νομιμότητας, κανονικότητας και πληρότητας όλων των δικαιολογητικών δαπανών.
- Η εκκαθάριση όλων των δαπανών και αποστολή τους
στο Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.
- Η καταχώρηση προμηθευτών.
- Η καταχώρηση παγίων και η παρακολούθηση παγίων.
- Η καταχώρηση λογαριασμών ΔΕΗ, OTE, Ύδρευσης
κ.λπ.
- Η διαχείριση χρεώσεων στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΤΗΛΕΔ).
- Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και
ανάρτηση αυτών στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κεντρικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) εντολών
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πληρωμής όπου απαιτείται είτε από συμβάσεις είτε από
εγκεκριμένο αίτημα.
- Η διεκπεραίωση των αιτημάτων μετακίνησης και η
καταχώρηση τους.
- Η έκδοση και διαχείριση όλων των εγγράφων που
αφορούν τις μετακινήσεις εσωτερικού - εξωτερικού, του
Διοικητικού και Εκπαιδευτικού προσωπικού.
- Η έκδοση βεβαιώσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων
και παρακρατούμενων φόρων υπέρ Δημοσίου (έως και
το έτος 2018).
- Η διεκπεραίωση της διαδικασίας που αφορά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας του μη μόνιμου προσωπικού
κάθε κατηγορίας (ακαδημαϊκοί υπότροφοι, συμβασιούχοι διδάσκοντες κ.α.) και έκδοση των απαιτούμενων
βεβαιώσεων.
- Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού συνταξιοδοτικού
αρχείου (έτη: 2002-2018) με αναζήτηση στα αρχεία
μισθοδοσίας και τους ατομικούς φακέλους όλων των
μισθοδοτούμενων στοιχείων σχετικά με τις μισθολογικές μεταβολές που επηρεάζουν τον υπολογισμό της
σύνταξης.
- Η μέριμνα για τη φύλαξη του φυσικού μισθοδοτούμενου αρχείου του καταργούμενου ΤΕΙ.
- Η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται και αποστολή τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού
και Λογιστηρίου στο Βόλο για την έκδοση ενταλμάτων
πληρωμής.
4β. Τμήμα Υποστήριξης Προμηθειών (Λαμία): υπάγεται
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
Κύριοι τομείς ευθύνης του Τμήματος για την κάλυψη
αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκονται στη Λαμία είναι:
- Η διαχείριση και ο έλεγχος των διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών κάθε είδους και από κάθε
πηγή χρηματοδότησης.
- Η τήρηση αρχείου αγορών - συμβάσεων - ασφαλιστηρίων συμβολαίων και εγγυητικών επιστολών που
αφορούν στις προμήθειες και υπηρεσίες.
- Η υποστήριξη και παρακολούθηση της εκτέλεσης
του προγράμματος προμηθειών - υπηρεσιών και της τήρησης των όρων των συμβάσεων μέχρι το στάδιο της
οριστικής παραλαβής.
- Ο εντοπισμός τυχόν αστοχιών και προβλημάτων και η
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τους, η τροποποίηση
του προγράμματος προμηθειών σύμφωνα με τις οδηγίες
και αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος
και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων.
- Η διενέργεια των νόμιμων διαδικασιών εκμίσθωσης
ακινήτων σε τρίτους και μίσθωση ακινήτων από τρίτους.
- Η διενέργεια των νόμιμων διαδικασιών πώλησης
αγαθών σε τρίτους.
- Η μέριμνα για την συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, επιτροπών ενστάσεων, επιτροπών παραλαβής αγαθών και παροχής υπηρεσιών και
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργων.
- Η διεκπεραίωση των οικονομικών αιτημάτων και η
καταχώρηση τους.
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- Η έκδοση εισηγητικών εκθέσεων, τεχνικών εκθέσεων
σε θέματα προμηθειών.
- Η ανάρτηση εγκεκριμένων αιτημάτων και αποφάσεων στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο Κεντρικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η παρακολούθηση του σχετικού με τον τομέα αυτό
κανονιστικού πλαισίου και την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
- Η αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
- Η φροντίδα για την παραλαβή των προμηθευόμενων
ειδών για όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Διοικητικές
Μονάδες που λειτουργούν στη Λαμία.
- Η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται και αποστολή τους στο Τμήμα Εισαγωγής και
Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων (Λαμία)».
2. Η περίοδος 5 του άρθρου 29, όπως προστέθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 3643/19/ΓΠ/
19-2-2019 (Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου στο π.δ.
224/1995 (Α΄129) αντικαθίσταται ως εξής:
«-Στο Αυτοτελές Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής
Μέριμνας (Λάρισα) και στο Αυτοτελές Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας (Λαμία) τοποθετούνται ως
αναπληρωτές προϊστάμενοι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, κλάδων/κατηγορίας ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής και ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή TE Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 21463/19/ΓΠ
(6)
Ένταξη της Βέργου Πηνελόπης, υπηρετούσας
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μόνιμης υπαλλήλου, ΠΕ κατηγορίας, κλάδου Περιβάλλοντος, σε
κενή οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 167/1988 (ΦΕΚ 76/Α΄) Ίδρυση
θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του ν.4186/2013
(193/Α΄), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 79 παρ. 3
εδ. δ΄ του ν. 4009/2011.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του ν. 4235/
2014 (ΦΕΚ 32/A΄).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και 20 του ν. 4009/
2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 4076/
2012 (ΦΕΚ 159/Α΄).
7. Τη με αρ. 2702/5-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ-ΧΧΕ)
Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια μετατροπή των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου ΙΙ σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27
παρ. 5 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄).
9. Τις διατάξεις του άρθρ. 27 παρ. 1 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/Α΄).
10. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. 126603/Ζ2/
29-7-2016.
11. Το με αρ. 35125/Ζ2/1-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΡΙ4653ΠΣΘ98) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αναδιατύπωση εγκυκλίου».
12. Την αριθμ. 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΦΕΚ 463/
ΥΟΔΔ/17-8-2018) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή
Πρύτανη του Π.Θ.
13. Την αρ. 488/5-7-2019 αίτηση της Βέργου Πηνελόπης, μόνιμης υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΕ κατηγορίας προς τη Συνέλευση του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και
Διοικητικών Επιστημών.
14. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην αρ. 12/11-7-2019 συνεδρίασή
της για τον ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
15. Την αρ. 704/17-7-2019 εισήγηση της Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής .
16. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην αρ. 13/17-7-2019 συνεδρίασή
της, για την ένταξη της ανωτέρω σε θέση της κατηγορίας
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.
17. Την απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 221/30-8-2019
συνεδρίασή της για την μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. από το ΑΕΙ στο Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών.
18. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλλήλου.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την ένταξη της Βέργου Πηνελόπης του Κωνσταντίνου,
μόνιμης υπαλλήλου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικοοικονομική Ανάλυση
και Πολιτική», για εργαστηριακό-εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διαθέτει τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4386/2016.
Η θέση που κατείχε η ανωτέρω μόνιμη υπάλληλος
καταργείται.
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Η διανυθείσα προϋπηρεσία της ανωτέρω λαμβάνεται
υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική συνέπεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 21404/19/ΓΠ2
(7)
Μετατροπή της θέσης του Τρίγκα Παναγιώτη
του Νικολάου, Λέκτορα Εφαρμογών, σε Λέκτορα στο Γενικό Τμήμα Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20-3-1984)
«Ίδρυση Παν/μίου Αιγαίου, Ιονίου Παν/μίου και Παν/μίου
Θεσσαλίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/
6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/4-8-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. δ', του άρθρου 9 του
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019) «Συνέργειες
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
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5. Την αριθμ. 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ 463/ΥΟΔΔ/
17-8-2018) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκλογής Πρύτανη
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
6. Τη με αριθμ. 2653/19/ΓΠ/12-2-2019 Πράξη ένταξης
του Τρίγκα Παναγιώτη του Νικολάου, σε οργανική θέση
Λέκτορα Εφαρμογών στο Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα τη Λαμία.
7. Την αριθμ. 19675/19/ΓΠ2/8-8-2019 αίτηση του Τρίγκα Παναγιώτη του Νικολάου.
8. Την αριθμ. 32-1694/1-7-2019 Πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
για την αναγνώριση του διδακτορικού διπλώματος του
Τρίγκα Παναγιώτη.
9. Την αριθμ. 221/30-8-2019 απόφαση της Συγκλήτου
για μετατροπή της θέσης του Τρίγκα Παναγιώτη του Νικολάου.
10. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ανωτέρω.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
τη μετατροπή της θέσης, του Τρίγκα Παναγιώτη του
Νικολάου, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Γενικού Τμήματος, με έδρα τη Λαμία
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από οργανική θέση Λέκτορα Εφαρμογών, σε οργανική θέση Λέκτορα, επειδή
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην παρ. 3 περ. δ' του άρθρου 9 του
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α'/29-1-2019).
Η παρούσα έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02035632409190008*

