
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Εξωτερικών

2 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

3 Υπουργείο Υγείας

4 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Με προεδρικό διάταγμα από 04.03.2023 που εκδόθηκε 
με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγματος και 
τις διατάξεις των άρθρων 10, 12 παρ. 1 και 71 της εν 
Βιέννη την 24η Απριλίου 1963 υπογραφείσης Διεθνούς 
Συμβάσεως επί των Προξενικών Σχέσεων, η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 90/1975 (Α’ 150) καθώς και 
του άρθρου 301 παρ. 3 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και 
λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδη-
μου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξια-
κής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 31), αναγνωρίζεται ο Christian Victor Meier 
του Hans, ως Επίτιμος Πρόξενος της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας με έδρα την Κέρκυρα και 
δικαιοδοσία στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

  Ο Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 

      Με την υπό στοιχεία Π8Σ158β-10651/23.2.2023 πράξη 
του ΣΤ-Α’ Γενικού Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε ως Κώδικας με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3528/2007 (Α’ 26), τα άρθρα 19, 318 και 399 του 
ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου 
Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθ-
μιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και 
ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31) και 
το άρθρο 2 της υπό στοιχεία 23ΓΓΓ- 13739/26.3.2021 
απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Εξωτερικών και μεταβίβαση αρμοδιοτή-

των Υπουργού» (Β’ 1234), διαπιστώνεται η αυτοδικαίως 
επελθούσα από 15.2.2023 λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του Θεοφάνη Συρίγου του Ηλία, υπαλλήλου του Κλάδου 
Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξω-
τερικών, με βαθμό Τμηματάρχη Α’, επειδή κατά την ημε-
ρομηνία αυτή υπέβαλε και δεύτερη αίτηση παραίτησης 
(ημερομηνία υποβολής πρώτης αίτησης παραίτησης, 
29.1.2023).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5123105405/28.2.2023).

  Ο ΣΤ-Α’ Γενικός Διευθυντής 
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ    

Ι

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με το από 3-3-2023 προεδρικό διάταγμα που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 155 του ν. 5383/1932 «Περί των Εκκλησιαστικών 
Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» (Α’ 110), 
απονέμεται χάρη στον πρώην διάκονο Παΐσιο (κατά κό-
σμον Απόστολο) Σπανό του Ιωακείμ, κληρικό της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου, με την άφεση της 
ποινής της καθαίρεσης που του είχε επιβληθεί δυνάμει 
της 11/2014 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Συνοδικού 
Δικαστηρίου.

  Η Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Με την υπό στοιχεία Φ.361.9/4/9035/Ε2/26-01-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρου 107 και 109 του ν. 3528/2007, 
του άρθρου 141 του ν. 3528/2007, του άρθρου 142 του 
ν. 3528/2007, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, του άρθρου 144 του ν. 3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή 
του από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 152 και 156 του ν. 3528/2007, 
λύεται η υπαλληλική σχέση του ΑΡΜΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Αθανασίου (Α.Μ. 617579), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70, της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 468/30-10-2013 απόφασης του Α’ Τμή-
ματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, με την οποία του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, διότι υπέπεσε στο πειθαρ-
χικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για υπάλληλο διαγωγής εκτός υπηρεσίας, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 και απολύεται από την υπηρεσία ο ανωτέρω εκπαιδευτικός από 
22.4.2021, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αρ. 573/2021 απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1748631241/26.1.2023).

  Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 

      Με την υπό στοιχεία Φ.10.1/2398/03-03-2023 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β του άρθρου 152, της 
παρ. 1 του άρθρου 153, του άρθρου 156 του ν. 3528/2007 (Α’ 1340) και μετά το με υπ’ αρ. 1ο/03.02.2023 Πρακτικό 
του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Χανίων, απολύεται από την 
υπηρεσία η Κωνσταντουδάκη Μαρία του Προκοπίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) με Α.Μ.: 209558, 
βαθμό Α’, M.K: 10 και οργανική θέση στο 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χανίων, λόγω 
σωματικής ανικανότητας (νόσου), επειδή πάσχει από μη ιάσιμο νόσημα το οποίο δεν της επιτρέπει την άσκηση 
κάθε εργασίας εφ’ όρου ζωής.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8011556860/22.2.2023).

  Ο Περιφερειακός Διευθυντής 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ

 

    Με την υπ’ αρ. 669/01-03-2023 απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας που εκδόθηκε 
σύμφωνα το άρθρο 171 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», την παρ. Ε’ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), την υπό στοιχεία 154577/Ε3/29-11-2021 εγκύκλιο 
του ΥΠΑΙΘ «Διευκρινίσεις για μέγιστη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών», την υπό στοιχεία 111777/
Ε3/10-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Άδεια άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς (αυτοδίκαιη λύση και διευκρινίσεις 
για νεοδιόριστους)», λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση στις 19/09/2022, ως ακολούθως:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

1 595211 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 1095415618/03.03.2023

2 593914 ΦΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 1202361671/03.03.2023

Η Διευθύντρια 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

 

    Με την υπ’ αρ. 1233/02-03-2023 απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση του παρακάτω εκπαιδευτικού λόγω θανάτου.

Α.Μ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ

Λύση υπαλ/

κής σχέσης

Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

620038 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 11 ΔΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ 11.02.2023 6310223801/01.03.2023

Ο Διευθυντής 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΡΑΣ 
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     Με την υπ’ αρ. 2947/03-03-2023 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πέλλας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
ν.  3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της ΕΛΕΝΗΣ ΝΑΤΣΚΟΥ του ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΥ, με οργανική θέση στο 1ο ΕΠΑΛ. Αριδαίας, Α.Μ. 
199622, κλάδου ΠΕ88.02-Φυτικής Παραγωγής, με βαθμό 
Α και Μ.Κ. 9, από 23-02-2023, ημερομηνία θανάτου της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8211910870/02.03.2023). 

 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΕΜΤΖΕΣ 

Ι

   3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.70578/23.2.2023 κοινή 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005, όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3918/
2011, το άρθρο 40 του ν. 4368/2016, το άρθρο 33 του 
ν. 4461/2017 και το άρθρο 40 του ν. 4486/2017, β) του άρ-
θρου 100 του ν. 4472/2017, γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/
2019, το υπ’  αρ. 17/15.9.2022 πρακτικό του Ειδικού 
Πενταμελούς Συμβουλίου και το υπ’ αρ. 71/5.12.2022 
πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Μετατάξεων στον 
κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοκομείου Αθηνών «Ο 
Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» (Οργανική μονάδα «Ο Ευ-
αγγελισμός»), μετατάσσεται η ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του 
Κυριάκου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Νοσηλευ-
τριών, με βαθμό Δ’, του Γενικού Νοκομείου Αθηνών  «Ο 
Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» (Οργ. Μονάδα «Ο Ευαγγελι-
σμός»), σε κενή οργανική θέση ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., 
με ειδικότητα Ακτινολογία, στο Γενικό Νοκομείο Αθηνών  
«Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» (Οργ. Μονάδα «Ο Ευαγ-
γελισμός») και κατατάσσεται στο βαθμό του Επιμελητή Β’. 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 387/13.1.2023).

  Οι Προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης

Δημοσ/κής Πολιτικής 
και Προϋπολογισμού του
Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους Υπηρεσιών Υγείας

ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΜΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

Ανθρώπινου Δυναμικού Δημ. Τομέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών κ.α.α. 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΦΟΥ 

  4   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα 
την 03 Μαρτίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 45, 46 και 47 του Κώδικα του 
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’ 311), 
της παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και 
της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’  75):

1. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι Υποπλοί-
αρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-
ΕΛΑΚΤ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρύσανθος του Ιωάννη (ΑΜ 
2917) και ΤΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος του Χρυσόστομου (ΑΜ 
3033), οι οποίοι είχαν κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο 
Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2020, ως «ευδοκίμως τερμα-
τίσαντες τη σταδιοδρομία τους», επειδή την 31η Δεκεμ-
βρίου 2022 συμπλήρωσαν δύο (02) έτη παραμονής στην 
ενεργό υπηρεσία πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία 
κατελήφθησαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 45 του Κώδικα του 
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002).

2. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι Υποπλοί-
αρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Στα-
μάτη (ΑΜ 2945) και ΜΠΡΟΖΟΣ Ανδρέας του Δημητρίου 
(ΑΜ 3856), οι οποίοι κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσα-
ντες τη σταδιοδρομία τους», επειδή την 31η Δεκεμβρίου 
2022 κατελήφθησαν από το όριο ηλικίας του βαθμού 
τους, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της 
περ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 και της περ. γ της παρ. 1 
του άρθρου 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού 
Σώματος.

3. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Ανθυπο-
πλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΜΑΡΙΝΗΣ Χρήστος του Ιωάννη (ΑΜ 
3291), ο οποίος είχε κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο 
Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2020, ως «ευδοκίμως τερματί-
σας τη σταδιοδρομία του», επειδή την 31η Δεκεμβρίου 
2022 συμπλήρωσε δύο (02) έτη παραμονής στην ενεργό 
υπηρεσία πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία κατε-
λήφθη από το όριο ηλικίας του βαθμού του, σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 45 του Κώδικα του Προσωπικού 
Λιμενικού Σώματος.

4. Α. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η Ανθυπο-
πλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΙΟΥΛΟΥ Γεωργία του Νικολάου 
(ΑΜ 2723), η οποία είχε κριθεί από το αρμόδιο Συμ-
βούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2019, ως «ευδοκίμως 
τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», για το έτος 2020, 
επειδή την 31η Δεκεμβρίου 2022 συμπλήρωσε δύο (02) 
έτη παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της τρια-
κονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την περ. α και την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 και 
την παρ. 6 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα 
του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

Β. Η ανωτέρω αποστρατευόμενη Αξιωματικός εγγρά-
φεται στα στελέχη της εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για πέ-
ντε (5) έτη μετά την έξοδό της από το Σώμα, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.
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  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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