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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Ιουνίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση
της
ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/
30-05-2012 υπουργικής απόφασης «Απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή αίτησης στην Αρχή για έγκριση θέσης σε λειτουργίαχρήση υποσυστήματος και έγκριση θέσης σε λειτουργία οχήματος ή σειράς οχημάτων» (B’ 1812).

2

Αυτοδίκαιη μεταφορά διοικητικού προσωπικού
από την πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΑΣ16.2/22932/183
(1)
Τροποποίηση της ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/|
30-05-2012 υπουργικής απόφασης «Απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή αίτησης στην Αρχή για έγκριση θέσης σε λειτουργίαχρήση υποσυστήματος και έγκριση θέσης σε λειτουργία οχήματος ή σειράς οχημάτων» (B’ 1812).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4530/2018
(Α΄59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
β. Του άρθρου 169 του ν. 4412/2016 (Α΄147), που
αντικατέστησε το ανάλογο άρθρο 72 του ν. 3669/2008
(Α΄116).
γ. Της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά
με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος, όπως ισχύει.
δ. Του π.δ. 104/2010 (Α΄181).
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ε. Της υπ’ αριθμ. ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/30-05-2012
απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (Β΄1812).
στ. Της σύστασης της επιτροπής 2014/897/ΕΕ «σχετικά
με θέματα που αφορούν τη θέση σε λειτουργία και χρήση δομικών υποσυστημάτων και οχημάτων σύμφωνα με
τις οδηγίες 2008/57/ΕΚ και 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
ζ. Της υπ’ αριθμ. ΑΣ16.4/87235/104/05-04-2018 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ύψους παραβόλου που συνοδεύει την αίτηση για την έγκριση θέσης
σε λειτουργία των δομικών υποσυστημάτων και των
οχημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος» (Β’ 1517).
η. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
θ. Του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ι. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ια. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
ιβ. Των παρ. 9 και 25 του άρθρου 28 του ν. 3891/2010
(Α΄188), όπως ισχύει.
ιγ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄112), όπως ισχύει.
2. Τα υπ’ αριθμ. 9025246/28-12-2018 και εξ. 14574/
18/22-01-2019 έγγραφα των ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
3. Τις υπ’ αριθμ. 9153/04-12-2018 και 9850/07-03-2019
εισηγήσεις της ΡΑΣ.
4. Το γεγονός ότι η ενδιάμεση άδεια θέσης σε λειτουργία-χρήση μερών δομικών υποσυστημάτων που αποτε-
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λούν το σιδηροδρομικό σύστημα και περιλαμβάνονται
σε αυτοτελή τμήματα έργου που τίθενται σε χρήση με
τη διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση κατά το
άρθρο 169 του ν. 4412/2016 (Α΄147), χρήζει ιδιαίτερης
ρύθμισης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 1
Προστίθεται άρθρο 4Α, ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Διαδικασία και δικαιολογητικά για
Eνδιάμεση άδεια θέσης σε λειτουργία-χρήση,
μερών δομικών υποσυστημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτοτελή τμήματα έργου τα οποία
τίθενται σε χρήση με τη διενέργεια Διοικητικής
Παραλαβής για Χρήση
1. Στο παρόν άρθρο καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για
την υποβολή αίτησης στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για Ενδιάμεση άδεια θέσης σε λειτουργία-χρήση μερών δομικών υποσυστημάτων που αποτελούν το σιδηροδρομικό σύστημα και περιλαμβάνονται σε αυτοτελή
τμήματα έργου που τίθενται σε χρήση με τη διενέργεια
Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση κατά το άρθρο 169
του ν. 4412/2016 (Α΄147).
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή
στην ενδιάμεση άδεια θέσης σε λειτουργία-χρήση μερών
των εξής δομικών υποσυστημάτων: «Ενέργεια» (Εnergy),
«Υποδομή» (Infrastructure), «Παρατρόχιος Έλεγχος-χειρισμός και Σηματοδότηση» (Trackside Control - Command
and Signaling) και «Εποχούμενος Έλεγχος-χειρισμός και
Σηματοδότηση» (Οn board Control - Command and
Signaling), που περιλαμβάνονται σε αυτοτελή τμήματα
έργου που τίθενται σε χρήση σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία της Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση
ή της τμηματικής παραλαβής, όπου έχει εφαρμογή.
3. Στην περίπτωση που τίθεται σε χρήση αυτοτελές
τμήμα έργου στο οποίο περιλαμβάνεται μέρος ενός ή
περισσότερων από τα παραπάνω δομικά υποσυστήματα, ο αιτών, πριν τη χρήση αυτού, υποβάλλει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
στην ελληνική γλώσσα, για την Ενδιάμεση άδεια θέσης
σε λειτουργία-χρήση του μέρους του σχετικού δομικού
υποσυστήματος:
1) Έντυπο αίτησης.
2) Συνοπτική τεχνική έκθεση, η οποία κατ’ ελάχιστον
περιέχει:
α) τη φύση του μέρους του δομικού υποσυστήματος,
β) τη χρήση αυτού,
γ) την τοποθεσία εγκατάστασης αυτού (προκειμένου
για την υποδομή),
δ) τις σχετικές με το δομικό υποσύστημα Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), καθώς και τυχόν
λοιπή Ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει εφαρμογή,
ε) τις αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για χορήγηση παρέκκλισης από τη σχετική Τοπι-
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κή Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας, κατά το άρθρο
9 του π.δ. 104/2010, εάν υπάρχουν,
στ) τα ανοικτά σημεία των ΤΠΔ και τις ειδικές περιπτώσεις της χώρας, εφόσον υπάρχουν, μαζί με τους εθνικούς
κανόνες που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις,
ζ) τον προτεινόμενο τύπο ή έκδοση του δομικού υποσυστήματος, αν υπάρχει.
3) Το πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση,
που συντάσσεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη
διαδικασία της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.
4) Δήλωση CE Ενδιάμεσης Διαβεβαίωσης Επαλήθευσης (ΕΔΕ), που θα αφορά τα στάδια του σχεδιασμού και
της κατασκευής για το μέρος του εν λόγω υποσυστήματος (καταρτίζεται από τον αιτούντα την επαλήθευση CE) .
5) Τεχνικό φάκελο που συνοδεύει την ανωτέρω Δήλωση και πρέπει να περιέχει, κατ’ ελάχιστον:
α) Πιστοποιητικό Ενδιάμεσης Δήλωσης Επαλήθευσης
(ΕΔΕ), που θα αφορά τα στάδια του σχεδιασμού και της
κατασκευής για το μέρος του εν λόγω υποσυστήματος
και συντάσσεται από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό
(Notified Body).
β) Πιστοποιητικό Ενδιάμεσης Δήλωσης Επαλήθευσης
(ΕΔΕ), που συντάσσεται από τον Ορισμένο Οργανισμό
(Designated Body), στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος
συμμόρφωσης του υποσυστήματος με τους εθνικούς
κανόνες, αν απαιτείται, και θα αφορά στα στάδια του
σχεδιασμού και της κατασκευής για το μέρος του εν λόγω
υποσυστήματος.
γ) Την έκθεση αξιολόγησης του μέρους του υποσυστήματος, που εκδίδεται από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό.
δ) Την έκθεση αξιολόγησης του μέρους του υποσυστήματος που συντάσσεται από τον Ορισμένο Οργανισμό,
αν απαιτείται.
ε) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μέρους του δομικού υποσυστήματος, όπου συμπεριλαμβάνονται όλα
τα γενικά και λεπτομερή σχέδια/μελέτες, που κρίνονται
από τους δύο ανωτέρω Οργανισμούς επαρκή, για την
τεκμηρίωση της επαλήθευσης συμμόρφωσης που διενεργήθηκε.
στ) Τεκμηρίωση των δοκιμών που έχουν διεξαχθεί
για το εν λόγω μέρος του υποσυστήματος κατά τη διαδικασία της Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση ή της
τμηματικής παραλαβής, όπου έχει εφαρμογή.
ζ) Κατάλογο στοιχείων διαλειτουργικότητας, που ενσωματώνονται στο εν λόγω μέρος του υποσυστήματος.
η) Αντίγραφα δηλώσεων συμμόρφωσης “CE” και
κατά περίπτωση των δηλώσεων καταλληλότητας για
χρήση ‘’CE”, που έχουν συνταχθεί για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας.
θ) Αίτηση έγκρισης προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕRA) για τον παρατρόχιο
εξοπλισμό ERTMS, όπου έχει εφαρμογή.
Τα στοιχεία ε) και στ) δύναται να υποβληθούν στην
αγγλική γλώσσα και σε ψηφιακή μόνο μορφή (μη επεξεργάσιμη). Σε κάθε περίπτωση, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί, αν το κρίνει
σκόπιμο, την υποβολή οποιουδήποτε υποστηρικτικού
εγγράφου του ανωτέρω τεχνικού φακέλου σε έντυπη
μορφή και μεταφρασμένου αρμοδίως στην ελληνική
γλώσσα.
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Τα παραπάνω πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς ότι
το μέρος του δομικού υποσυστήματος έχει σχεδιασθεί
και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις,
όσον αφορά στην ασφάλεια, στην αξιοπιστία και διαθεσιμότητα, στην υγεία, στην προστασία του περιβάλλοντος,
στην τεχνική συμβατότητα και στην προσβασιμότητα
(Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 37 του π.δ. 104/2010, ως
εκάστοτε ισχύει).
4. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του
έργου, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων (ν. 4412/2016), θα πρέπει να γίνεται υποβολή στη
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων των προβλεπόμενων
στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης για την έγκριση
θέσης σε λειτουργία-χρήση του υποσυστήματος καθώς
και καταβολή του αντιστοίχου παραβόλου.»
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Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η εφαρμογή του άρθρου 4Α ισχύει ως προς τα δομικά
υποσυστήματα που τίθενται σε χρήση με τη διενέργεια
Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση, για τα έργα που
θα δημοπρατηθούν, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, μετά
τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/30-05-2012 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄1812),
όπως ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2
Το άρθρο 13 της ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/30-05-201 2
απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (Β΄1812), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Έντυπα
Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων
καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται τα αναγκαία έντυπα των αιτήσεων και των αντίστοιχων αδειών και εγκρίσεων θέσης σε λειτουργία – χρήση για την εφαρμογή
της παρούσας απόφασης. Τα έντυπα αυτά αναρτώνται
στον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.»
Άρθρο 3
Προστίθεται άρθρο 14, ως εξής:
«Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις
Η απαίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4Α αφορά επίσης και σε έργα που δημοπρατήθηκαν από την
12/10/2010 και μετά, για τα οποία κατά τη δημοσίευση
της παρούσας έχει διενεργηθεί Διοικητική Παραλαβή
για Χρήση και δεν έχει διενεργηθεί η προσωρινή παραλαβή τους, κατά τη νομοθεσία των δημοσίων έργων
(ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί η
προσωρινή παραλαβή, η υποβολή στη Ρυθμιστική Αρχή
Σιδηροδρόμων των προβλεπόμενων για την έγκριση θέσης σε λειτουργία-χρήση του υποσυστήματος θα γίνεται
για τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου.».
Άρθρο 4
Όπου αναφέρεται το «Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων» στην ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/30-05-2012 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(Β΄1812), νοείται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.
Άρθρο 5
Το άρθρο 14 της ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/30-05-2012
απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (Β΄1812), μετονομάζεται σε άρθρο 15.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
I

Αριθμ. 26315
(2)
Αυτοδίκαιη μεταφορά διοικητικού προσωπικού
από την πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011,
τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017,
τ.Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/02-03-2018,
τ.Α') «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
4. Την υπ' αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 117/
06-03-2018, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύσταση-Συγκρότηση-Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ' αριθμ. 163494/Ζ1/02-10-2018 (ΦΕΚ 577/
09-10-2018, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της αριθμ.
38008/Ζ1/06-03-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα
“Σύσταση-Συγκρότηση-Ορισμός μελών της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου
της Δ.Ε. του Ιδρύματος”».
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5. Τη με αριθμ. 6427/02-07-2018 (ΦΕΚ 3122/31-07-2018, τ.Β') «Κανονιστική Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την έκδοση
του Οργανισμού του», όπως ισχύει σήμερα.
6. Τη με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 (ΦΕΚ 5648/14-12-2018, τ.Β') απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων «Παράταση των προβλεπομένων στο άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (Α' 38) θητειών του συνόλου
των προσωρινών οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»,
7. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07-05-2019, τ.Α') «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία. Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 59),
8. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατωτέρω αναφερόμενων μελών του διοικητικού προσωπικού της
πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη μεταφορά, αναδρομικά από 07-05-2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4610/2019), του
παρακάτω αναφερόμενου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μόνιμου, διοικητικού προσωπικού της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε αντίστοιχη θέση
(οργανική ή προσωποπαγή) με αυτή που κατείχε κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία, με την ίδια εργασιακή
σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο ή ειδικότητα που ανήκε και με τον κατεχόμενο
βαθμό, ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΘΕΣΗ
1
ΔΑΚΤΥΛΙΔΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
2
ΖΑΡΚΑΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
TE
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
3
ΚΑΛΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
YE
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Β
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
4
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Α
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ
5
ΚΑΡΑΜΠΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
6
ΚΕΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
7
ΚΛΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Α
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ
8
ΚΟΥΖΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
9
ΜΠΕΛΕΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
Α
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ
10
ΞΥΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
11
ΞΥΛΟΥΡΗ
ΔΑΝΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
TE
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
12
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
13
ΠΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
TE
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
14
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
15
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
16
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Α
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ
17
ΤΕΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
18
ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
1
ΛΙΑΡΙΓΚΟΒΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΛΙΟΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
3
ΜΑΛΛΙΑΓΚΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
4
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
5
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
TE
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
6
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΩΝ
7
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
TE
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
8
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
TE
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
9
ΣΠΥΛΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Α
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Β
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Α
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Α
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