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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την
25.01.2018 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:
1. Ανακαλούνται μερικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ν. 2439/1996:
α. Το από 26.09.2014 (Γ΄ 1352) π.δ. με θέμα «Μερική
ανάκληση π. διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ότι
αφορά:
(1) Στην κύρωση του συμπληρωματικού πίνακα οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους 2011-2012 «Ευδοκίμως
τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», στο βαθμό του
Αρχιπλοίαρχου, στην προαγωγή στο βαθμό του Υποναυάρχου και στην αποστρατεία, του Υποναυάρχου ε.α.
Μηχανικού, Οικονομίδη Ευστράτιου του Κωνσταντίνου
(ΑΜ-Μ-583), μετά από επανάκριση από το Συμβούλιο
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και κατόπιν της
1021/2017 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΔΕΑ).
(2) Στην κύρωση του συμπληρωματικού πίνακα οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους 2013-2014 «Ευδοκίμως
τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», στο βαθμό του
Αρχιπλοίαρχου, στην προαγωγή στο βαθμό του Υποναυάρχου και στην αποστρατεία, του Υποναυάρχου ε.α.
Υγειονομικού/Ιατρού, Μενούτη Βασίλειου του Γεωργίου
(ΑΜ-ΥΙ-218), μετά από επανάκριση από το ΣΑΓΕ και κατόπιν της 1629/2017 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
β. Το από 09.03.2014 (Γ΄ 275), π.δ. με θέμα «Κύρωση
πινάκων τακτικών κρίσεων Αρχιπλοιάρχων έτους 20142015 και προαγωγή Αρχιπλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ότι αφορά στην κύρωση του πίνακα
της τακτικής κρίσης έτους 2014-2015 στο βαθμό του
Αρχιπλοιάρχου «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», του Υποναυάρχου ε.α. Μηχανικού Αντωνι-
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άδη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-635), μετά
από επανάκριση από το ΣΑΓΕ και κατόπιν της 1692/2017
ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
γ. Το από 08.05.2014 (Γ΄ 614) π.δ. με θέμα «Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Ανωτάτων Αξιωματικών του Πολεμικού
Ναυτικού» και μόνο σε ότι αφορά στην αποστρατεία, του
Υποναυάρχου Μηχανικού Αντωνιάδη Χαράλαμπου του
Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-635), μετά από επανάκριση από το
ΣΑΓΕ και κατόπιν της 1692/2017 ακυρωτικής απόφασης
του ΔΕΑ.
2. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες που
συντάχθηκαν από το ΣΑΓΕ, με τις 10, 11, 12, 16 και
17/Σ.21η/31.08.2017 αποφάσεις του όπως παρακάτω:
α. Συμπληρωματικός πίνακας επανάληψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους 2011-2012 «Ευδοκίμως
τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», Αρχιπλοιάρχου
Μηχανικού Οικονομίδη Ευστράτιου του Κωνσταντίνου
(ΑΜ-Μ-583), μετά από επανάκριση από το ΣΑΓΕ και κατόπιν της 1021/2017 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
β. Συμπληρωματικός πίνακας επανάληψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους 2013-2014 «Ευδοκίμως
τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», Αρχιπλοιάρχου
Υγειονομικού/Ιατρού Μενούτη Βασίλειου του Γεωργίου
(ΑΜ-ΥΙ-218), μετά από επανάκριση από το ΣΑΓΕ και κατόπιν της 1629/2017 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
γ. Συμπληρωματικός πίνακας επανάληψης τακτικής
κρίσης έτους 2014-2015 «Διατηρητέου», Αρχιπλοιάρχου
Μηχανικού Αντωνιάδη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου
(ΑΜ-Μ-635), μετά από επανάκριση από το ΣΑΓΕ και κατόπιν της 1692/2017 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
δ. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης έκτακτης
κρίσης έτους 2014 «Προακτέου κατ’ εκλογή», Αρχιπλοιάρχου Μηχανικού Αντωνιάδη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-635).
ε. Συμπληρωματικός πίνακας οφειλόμενης τακτικής
κρίσης έτους 2015-2016 «Ευδοκίμως τερματίσαντος
τη σταδιοδρομία του» και «Προακτέου» στο βαθμό
του Αντιναυάρχου σε αποστρατεία, Υποναυάρχου Μηχανικού Αντωνιάδη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου
(ΑΜ-Μ-635).
3. Προάγεται:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20
(παρ. 4) του ν. 2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
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κενών οργανικών θέσεων, στο βαθμό του Υποναυάρχου, ο Αρχιπλοίαρχος Μηχανικός Αντωνιάδης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-635), ο οποίος κρίθηκε
σε έκτακτη κρίση στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου έτους
2014, ως «Προακτέος κατ’ εκλογή» από το ΣΑΓΕ, σύμφωνα με την 16/Σ.21η/31.08.2017 απόφασή του, της
προαγωγής του λογιζόμενης από 11.03.2014.
β. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22 του ν. 2439/1996 και 32 του ν. 3883/2010,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στο βαθμό του Αντιναυάρχου, ο Υποναύαρχος Μηχανικός Αντωνιάδης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου
(ΑΜ-Μ-635), ο οποίος κρίθηκε σε οφειλόμενη τακτική κρίση στον βαθμό του Υποναυάρχου έτους 20152016, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία
του» από το ΣΑΓΕ και στην συνέχεια ως «Προακτέος»,
στο βαθμό του Αντιναυάρχου σε αποστρατεία από το
ίδιο συμβούλιο, σύμφωνα με την 17/Σ.21η/31.08.2017
απόφασή του, της προαγωγής του λογιζόμενης από
02.03.2015.
4. Προάγονται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22 του ν. 2439/1996 και 32 του
ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στο βαθμό του Υποναυάρχου, οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι
κρίθηκαν σε επανάληψη οφειλόμενης τακτικής κρίσης
στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, εκ νέου ως «Ευδοκίμως
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» από το ΣΑΓΕ σύμφωνα με τις 9 και 10/Σ.21η/31.08.2017 αποφάσεις του
αντίστοιχα και είχαν κριθεί ως «Προακτέοι» στο βαθμό
του Υποναυάρχου σε αποστρατεία σύμφωνα με την υπ'
αριθμ. 7/Σ.7η/14.04.2014 απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου Κρίσεων (ΑΝΣΚ):
α. Μηχανικός, Οικονομίδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-583), για το έτος 2011-2012, της προαγωγής
του λογιζόμενης 14.03.2011, που είχε αρχικά προαχθεί.
β. Υγειονομικού/Ιατρός, Μενούτης Βασίλειος του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-218), για το έτος 2013-2014, της προαγωγής
του λογιζόμενης 12.03.2013, που είχε αρχικά προαχθεί.
5. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2439/1996, ο
Αντιναύαρχος Μηχανικός, Αντωνιάδης Χαράλαμπος
του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-635) που γεννήθηκε το έτος
1958 στο Ναύπλιο του Ν. Αργολίδας, ο οποίος κρίθηκε
από το ΣΑΓΕ σε οφειλόμενη τακτική κρίση έτους 20152016 στον βαθμό του Υποναυάρχου ως «Ευδοκίμως
τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την
17/Σ.21η/31.08.2017 απόφασή του, της αποστρατείας
του λογιζόμενης από 18.05.2015.
6. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2439/1996, οι παρακάτω Υποναύαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι
κρίθηκαν σε επανάληψη οφειλόμενης τακτικής κρίσης
στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» από το ΣΑΓΕ, σύμφωνα με
τις 9 και 10/ Σ.21η/31.08.2017 αποφάσεις του αντίστοιχα:
α. Μηχανικός, Οικονομίδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-583), που γεννήθηκε το έτος 1957 στον
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Πειραιά του Ν. Αττικής, για το έτος 2011-2012, της αποστρατείας του λογιζόμενης από 16.06.2011, που είχε
αρχικά αποστρατευθεί.
β. Υγειονομικού/Ιατρός, Μενούτης Βασίλειος του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-218), που γεννήθηκε το έτος 1951 στο
Ξηροκάμπι του Ν. Λακωνίας, για το έτος 2013-2014, της
αποστρατείας του λογιζόμενης από 28.06.2013, που είχε
αρχικά αποστρατευθεί.
7. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί, εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. δ. 1400/1973.
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΝ/Ε3 12/30.01.2018).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Ιανουαρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35).
2. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210/5-11-2016).
Β. Τη με αριθμό 3133/21-11-2017 γνώμη της Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου και τη με αριθμό 6523/
23-11-2017 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής
Κρήτης,
1. Ορίζονται για μια διετία στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου:
α) Ο Πρωτοδίκης Ηλίας ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ του Αναστασίου
ως τακτικός ανακριτής του Α΄ Τμήματος Πλημμελειοδικών, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Γεωργίας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Φωτίου, λόγω λήξεως της θητείας της.
β) Η Πρωτοδίκης Μαρία ΚΑΡΑΛΗ του Γεωργίου ως τακτική ανακρίτρια του Γ΄ Τμήματος Πλημμελειοδικών και
ως αναπληρωματική ανακρίτρια ανηλίκων, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεωργίου ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ του Λάμπρου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
2. Διορθώνεται το προεδρικό διάταγμα της 13ης
Νοεμβρίου 2017 «Ορισμός τακτικών και αναπληρωτών
δικαστών ανηλίκων, ορισμός τακτικών και αναπληρωτών ανακριτών και ανακριτών ανηλίκων και ανανέωση
θητείας αυτών» (Γ΄ 1226/30-11-2017), ως ακολούθως:
α) Ως προς τη διάρκεια ορισμού της Εφέτη Ζωής ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ του Ευαγγέλου ως αναπληρώτριας ανακρίτριας
ανηλίκων στο Εφετείο Πειραιά από το εσφαλμένο «διετία» στο ορθό: «τριετία».
β) Ως προς τον αριθμό του Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος στο οποίο ορίστηκε τακτική ανακρίτρια η Πρωτοδίκης Ευαγγελία ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου
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από το εσφαλμένο «1ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος»
στο ορθό: «2ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος».
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Με την Γ6457/2-2-2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 4-10 και 15-23 του ν. 3528/2007
και εν συνεχεία της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./162/36467/14-12-2016
(ΦΕΚ 4450/Β΄/18-12-2017) απόφασης κατανομής του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διορίζεται o
Γεώργιος Γαμπρέλλης του Μιχαήλ ως δόκιμος υπάλληλος, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ4 Γραφικών
Τεχνών (ειδικότητα Εκτυπωτή) του Εθνικού Τυπογραφείου, με βαθμό Δ΄ και ΜΚ1.
(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
291/29-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1599127122/11-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 3075/11-1-2018).
Με την Γ6451/2-2-2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 4-10 και 15-23 του ν. 3528/2007
και εν συνεχεία της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./162/36467/14-12-2016
(ΦΕΚ 4450/Β΄/18-12-2017) απόφασης κατανομής του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διορίζεται
ο Μάριος Τσιγώνιας του Κυριάκου ως δόκιμος υπάλληλος, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ4 Γραφικών
Τεχνών (ειδικότητα Εκτυπωτή) του Εθνικού Τυπογραφείου, με βαθμό Δ΄ και ΜΚ1.
(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
294/29-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:7944145043/11-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 3090/11-1-2018).
Με την Γ6452/2-2-2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 4-10 και 15-23 του ν. 3528/2007
και εν συνεχεία της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./162/36467/14-12-2016
(ΦΕΚ 4450/Β΄/18-12-2017) απόφασης κατανομής του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διορίζεται η
Ευγενία Παγάνη του Νικολάου ως δόκιμη υπάλληλος, σε
κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ4 Γραφικών Τεχνών
(ειδικότητα Φωτοστοιχειοθέτη) του Εθνικού Τυπογραφείου, με βαθμό Δ΄ και ΜΚ1.
(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
293/29-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:9211760701/11-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 3084/11-1-2018).
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Με την Γ 6459/2-2-2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 4-10 και 15-23 του ν. 3528/2007
και εν συνεχεία της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./162/36467/14-12-2016
(ΦΕΚ 4450/Β΄/18-12-2017) απόφασης κατανομής του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διορίζεται η
Ιλιάνα Αποστολίδου του Αντωνίου ως δόκιμη υπάλληλος, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ4 Γραφικών
Τεχνών (ειδικότητα Φωτοστοιχειοθέτη) του Εθνικού Τυπογραφείου, με βαθμό Δ΄ και ΜΚ1.
(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
290/29-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1062431182/11-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 3085/11-1-2018).
Με την Γ6455/2-2-2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 4-10 και 15-23 του ν. 3528/2007
και εν συνεχεία της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./162/36467/14-12-2016
(ΦΕΚ 4450/Β΄/18-12-2017) απόφασης κατανομής του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διορίζεται
η Μαριάννα Κάντσα του Γεωργίου ως δόκιμη υπάλληλος, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ4 Γραφικών
Τεχνών (ειδικότητα Φωτοστοιχειοθέτη) του Εθνικού Τυπογραφείου, με βαθμό Δ΄ και ΜΚ1.
(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
292/29-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:7410912099/11-1-2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 3082/11-1-2018).
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΙ/42115/28646/374/
30.01.2018 (ΑΔΑ:6Ζ594653Π4-8Ω7) πράξη της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991
σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 10 του π.δ. 99/1992, του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, του άρθρου 19
παρ. 27 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας
Έργων Ολυμπιακής και άλλες διατάξεις», του άρθρου 42
παρ. 4 του ν. 3905/2010, του άρθρου 40 του ν. 4049/2012,
τα άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988, του άρθρου 1 παρ.
9 του ν. 4038/2012, την με αριθμ. πρωτ. 3925/30.11.2016
(ΑΔΑ:796Λ4653Π4-Μ2Ζ) απόφαση της Προϊσταμένης
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου για την πρόσληψη έξι
(6) ατόμων, ειδικότητας TE Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης και ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης, το ΦΕΚ 1306/Γ΄/20.12.2016 στο οποίο
δημοσιεύθηκε η περίληψη αυτής την με αριθμ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΙ/394534/258543/3695/29.09.2017
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(ΑΔΑ:Ψ1Β64653Π4-ΡΝΗ) απόφαση της Προϊσταμένης της
Ε.Φ.Α.Χ. με την οποία παρατάθηκαν οι συμβάσεις εργασίας
του ανωτέρω προσωπικού, το ΦΕΚ 1116/Γ΄/09.11.2017 στο
οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη αυτής την με αριθμ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΙ/476693/315273/4399/14.11.2017
(ΑΔΑ:Ω3Κ64653Π4-5ΣΝ) τροποποίηση της απόφασης
παράτασης των συμβάσεων εργασίας έξι (6) ατόμων της
Προϊσταμένης της ΕΦ.Α.Χ., το ΦΕΚ 1187/Γ΄/23.11.2017 στο
οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη αυτής, την με αριθμ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΙ/535245/356594/4876/14.12.2017
(ΑΔΑ:6ΝΩΔ4653Π4-09Ζ) απόφαση της Προϊσταμένης της
Ε.Φ.Α.Χ. με την οποία παρατάθηκαν οι συμβάσεις εργασίας
του ανωτέρω προσωπικού, το ΦΕΚ 1396/Γ΄/29.12.2017 στο
οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη αυτής, την με αριθμ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/303517/181897/4592/ 19.09. 2016
υπουργική απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση μαρμαροθετημένων δαπέδων Καθολικού
Νέας Μονής Χίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου και την από 29.01.2018 υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση παραίτησης (αρ. εισερχ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΙ/37835/25758/341/ 29.01.2018) του
Δημητρίου Μητσού του Βασιλείου, διαπιστώνεται η λύση
της υπαλληλικής σχέσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης
στις 29.01.2018 του Δημητρίου Μητσού του Βασιλείου, ειδικότητας TE Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ο
οποίος εργαζόταν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, για την
εκτέλεση των εργασιών του ενταγμένου στο Ε.Π. «Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020» έργου «Συντήρηση μαρμαροθετημένων
δαπέδων Καθολικού Νέας Μονής Χίου», που υλοποιείται
με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1225518121/ 29.01.2018).

Τεύχος Γ’ 114/08.02.2018

Με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/43530/29536/777/
31-1-2018 απόφαση του προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991, των
άρθρων 9 και 10 του π.δ. 99/1992, του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 όπως ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 3812/2009,
του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, την με αριθμ.
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/2191/1311/98/8-1-2016
(ΑΔΑ: 6Ε034653Π4-ΩΛΣ) έγκριση παρατάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο των Υποέργων Αρχαιολογικών
Εργασιών και Ερευνών και με τον αριθμ. 4351/17-9-2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΓ-Χ9Τ) πίνακα μορίων υποψηφίων, παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από
1-2-2018 έως 28-2-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης μέχρι το πέρας του έργου, για τις ανάγκες
υλοποίησης του έργου «Κατασκευή/Αναβάθμιση του
οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου» που έχει
ενταχθεί στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
2007-2013»:
1) Αικατερίνη Κομνηνάκα του Αποστόλου με ειδικότητα Π.Ε. Αρχαιολόγος με αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
4226453010/1-10-2013.
2) Δημήτριος Παπάζογλου του Κωνσταντίνου με ειδικότητα ΔΕ Εργατοτεχνίτης με αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 7919106621/1-10-2013.
Η ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του κωδικού 2016ΣΕ27110006 της ΣΑΕ 271/1
του ΠΔΕ του έργου «Κατασκευή/Αναβάθμιση του οδικού
άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου».
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