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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

     Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οίκ.21271  
Τροποποίηση της Γ4β/ΓΠ.οίκ.:68683/27-9-2019 

(ΦΕΚ 803/τ.ΥΟΔΔ/1-10-2019), κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών- Υγείας σχετικά με 

την παύση και τον ορισμό μελών της Ανώνυμης 

Εταιρείας Μονάδων Υγείας («ΑΕΜΥ ΑΕ.»). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρ.3, του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις 

και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/τ.Α’/2005), σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου 7.β. της υποπαρα-
γράφου Γ.2. της παραγράφου Γ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/τ.Α΄/2014) και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρ.41 του ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2014),

β) των άρ. 77 έως 87 του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση 
του Δικαίου των ΑΕ» (ΦΕΚ 104/2018),

γ) των άρ. 3 παρ.1 και 2 του ν. 3016/2002 «Για την 
εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 110/τ.Α΄/2002) όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρ. 26 του ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελ-
τιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 330/τ.Α΄/2002), εφαρμοζόμενων 
αναλογικά,

δ) του ν. 3293/2004 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2004΄) «Πολυκλινική 
του Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

ε) του άρ. 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
131/τ.Α’/2006),

στ) των άρ. 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ 112/τ.Α’/2010),

ζ) του π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/τ.Α’/9-10-2017),όπως ισχύει,

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α’/2019),

θ) του π.δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α’/2019),

ι) του άρ. 1 του π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/2009), όπως συ-
μπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρ. 
55 του ν. 2002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/2011),

ια) του π.δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄).

2. Τις αποφάσεις:
α) την Γ4β/ΓΠ.οίκ.:68683/27-9-2019 (ΦΕΚ 803/τ.ΥΟΔΔ/

1-10-2019) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών - Υγείας σχετικά με την παύση και τον ορισμό μελών 
της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ.),

β) τις ΠΑ338, 339 και 340/2019 αποφάσεις του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί αναθέ-
σεων αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γ. Ζαββό, Απ. 
Βεσυρόπουλο και Θ. Σκυλακάκη (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/2019).

3. Τα έγγραφα:
α) το με αρ. πρωτ. ΓΡ.ΥΠ.:17027/11-3-2020 έγγραφο 

του Γραφείου Υπουργού Υγείας σχετικά με την τροπο-
ποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΥ, με συ-
νημμένες τις παραιτήσεις των μελών της ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ και ΦΩΛΑ ΜΙΧΑΗΛ,

β. την Β2α/Γ.Π.οικ.:17833/13-3-2020 προβλεπόμενη 
από το αρ.24 παρ. 2 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2014), 
όπως ισχύει, αιτιολογημένη Εισήγηση του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την Γ4β/ΓΠ.οίκ.:68683/27-9-2019 
(ΦΕΚ 803/τ.ΥΟΔΔ/1-10-2019, ΑΔΑ:Ψ8ΩΑ465ΦΥΟ-Σ63) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Υγείας σχε-
τικά με την παύση και τον ορισμό μελών της Ανώνυμης 
Εταιρείας Μονάδων Υγείας («ΑΕΜΥ ΑΕ.»), ως ακολούθως:

1. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, του Ιωάννη, με ΑΔΤ 
ΑΕ574951, Διευθυντικό στέλεχος σε όμιλο υγείας ως 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 
εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα διοίκησης του ΓΝ 
ΘΗΡΑΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΣΑΛΙ-
ΒΕΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του Ματθαίου, με ΑΔΤ ΑΗ645157, 
Πτυχιούχου Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

2. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικολάου, με ΑΔΤ 
Ρ884218, Παιδίατρος, ως μέλος του Διοικητικού Συμ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1038 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 239/03.04.2020

βουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτη-
θέντος ΦΩΛΑ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΚ577102, 
Πτυχιούχου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.

Β. Κατά τα λοιπά, ισχύει η Γ4β/ΓΠ.οίκ.:68683/27-9-2019 
(ΦΕΚ 803/τ.ΥΟΔΔ/1-10-2019, ΑΔΑ:Ψ8ΩΑ465ΦΥΟ-Σ63) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Υγείας σχε-
τικά με την παύση και τον ορισμό μελών της Ανώνυμης 
Εταιρείας Μονάδων Υγείας («ΑΕΜΥ ΑΕ.»), ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2020 

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υγείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 

      Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οίκ.21110  
Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κυθήρων 

«ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ», αρμοδιότητας 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραι-

ώς και Αιγαίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρ.8 παρ. 1 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης», (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010),

β) του άρ. 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
81/τ.Α’/4-4-2005), όπως ισχύει,

γ) του άρ.6 του ν.  2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/τ.Α’/
12-9-2000),

δ) των άρ. 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999),

ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017),όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπρόεδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/2019) και

ζ) του π.δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γε-
νικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαί-
ων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/
17-07-2019).

2. Τις αποφάσεις:
α) την Γ4β/Γ.Π.οικ.55982/03-08-18 (ΦΕΚ 479/τ.ΥΟΔΔ/ 

24-8-2018, ΑΔΑ: Ψ9ΞΔ465ΦΥΟ-ΦΤ0) απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ανα-
φορικά με τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Κυθήρων «ΤΡΙ-
ΦΥΛΛΕΙΟ» αρμοδιότητας 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου,

β) την Γ4β/Γ.Π.οικ.183/2-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΓΛ465ΦΥΟ-
ΕΨΨ, ΦΕΚ 3/τ.ΥΟΔΔ/7-1-2020) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Λήξη της θητείας του Διοικητή του Γενικού Νο-
σοκομείου – Κέντρου Υγείας ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ», 
αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου, ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και διορισμός 
νέου Διοικητή, ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

3. Τα έγγραφα:
α) το από 20-2-2020 τηλεομοιότυπο από το Γραφείο Δι-

οικητή του ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» με το οποίο 
διαβιβάζονται συνημμένα οι παραιτήσεις των δύο (2) 
τακτικών μελών του ΔΣ του Νοσοκομείου, ήτοι: ΒΡΕΤΤΟΣ 
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ και ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

β) το από 6-3-2020 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων προς το 
γραφείο Υπουργού Υγείας, με συμπληρωμένα από το 
Γραφείο Υπουργού τα σχετικώς υποδεδειγμένα πρόσω-
πα για μέλη στο ΔΣ του ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ»,

γ) το από 5-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού ΝΠ του Υπουργείου Υγείας προς τον 
Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» σχετικά 
με την εκλογή και την υπόδειξη αιρετών μελών στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, χωρίς την σχετική 
ενημέρωση έως την σύνταξη της παρούσας,

δ) την B2α.οίκ.:20703/25-3-2020 προβλεπόμενη από 
την περ.ε της παρ. 5 του άρ. 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/τ.Α’/28-6-2014) , όπως ισχύει, Εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών, σύμφωνα 
με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη τόσο σε 
βάρος του Προϋπολογισμού, του φορέα όσο και σε βά-
ρος του κρατικού Προϋπολογισμού,

4. το γεγονός ότι απαιτείται νέα συγκρότηση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του φορέα με δεδομένο ότι δεν 
υφίσταται πλέον η κατ’ ελάχιστον νόμιμη απαρτία της 
προγενέστερης σύνθεσής του (σχετ. 2α). Επισημαίνονται 
οι ως άνω (3α)συνημμένα υποβληθείσες παραιτήσεις 
των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 
αυτά είχαν ορισθεί στην ως άνω (2α) απόφαση καθώς και 
ο διορισμός (2β) νέου Διοικητή στο εν λόγω Νοσοκομείο, 
αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ-ΚΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ», αρμοδιότητας 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πει-
ραιώς και Αιγαίου, ως ακολούθως:

1. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου, με 
ΑΔΤ ΑΒ592991, πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
του Τεχνολογικού Ιδρύματος Πατρών, Διοικητής του ΓΝ-
ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ», ως Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

2. ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΙ042272, Δη-
μόσιος Υπάλληλος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
του τον ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του Δημητρίου, με ΑΔΤ 
ΑΒ592550, Ελεύθερο Επαγγελματία

3. ΜΑΡΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ του Παναγιώτη, με ΑΔΤ 
Ξ176611, Λογίστρια ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά 
της την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη με ΑΔΤ 
ΑΒ592821, Επιχειρηματία.

Β. Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορί-
ζεται ο ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ.

Γ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται δι-
ετής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

 

     Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.54335/2019 
Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου ΞΑΝΘΗΣ, 

αρμοδιότητας 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θρά-

κης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρ.8 παρ. 1 του ν. 3868/2010 Αναβάθμιση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης», (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010),

β) του άρ. 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
81/τ.Α’/4-4-2005), όπως ισχύει,

γ) του άρ.6 του ν.  2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/τ.Α’/
12-9-2000),

δ) των άρ. 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999),

ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπρόεδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/2019) και

ζ) του π.δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γε-
νικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαί-
ων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/
17-07-2019).

2. Τις αποφάσεις:
α) την Γ4β/Γ.Π.οικ.64758/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΩΗ-

465ΦΥΟ-ΕΦΨ, ΦΕΚ 696/τ.ΥΟΔΔ/26-11-2018) απόφαση 
του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ανα-
φορικά με τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, αρμοδιότητας 4ης 
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης,

β) την Γ4β/Γ.Π. οικ.91625/30-12-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΦ6Δ465ΦΥΟ-62Δ, ΦΕΚ 1115/ΥΟΔΔ/31-12-2019) από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Λήξη της θητείας του Δι-
οικητή στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, αρμοδιό-
τητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΧΙΛΛΕΑ και διορισμός νέας Διοικήτριας, ΡΟΦΑΕΛΑ 
ΕΛΕΝΗΣ».

3. Τα έγγραφα:
α) τα με αρ. πρωτ. 10380/10-7-2019 και 10638/

16-7-2019 έγγραφα του Γραφείου Διοικητή του ΓΝ ΞΑΝ-
ΘΗΣ, με τα οποία διαβιβάζονται συνημμένες οι παραι-

τήσεις του συνόλου (πλην ενός αναπληρωματικού) των 
ορισθέντων από τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκο-
μείου, ως ακολούθως: ΜΟΥΜΙΝΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ, ΚΑΡΑ-
ΚΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ,

β) το από 6-3-2020 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων προς το 
γραφείο Υπουργού Υγείας, με συμπληρωμένα από το 
Γραφείο Υπουργού τα σχετικώς υποδεδειγμένα πρόσω-
πα για μέλη στο ΔΣ του ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ,

γ) το από με αρ. πρωτ. Γ4β/ΓΠ.οίκ.:16513/10-3-2020 
έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας προς 
την Διοικήτρια του ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ σχετικά με την εκλογή 
και την υπόδειξη αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Νοσοκομείου, χωρίς την σχετική ενημέρωση έως 
την σύνταξη της παρούσας,

δ)την B2α.οίκ.:20704/25-3-2020 προβλεπόμενη από 
την περ.ε της παρ. 5 του άρ. 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/τ.Α’/28-6-2014),όπως ισχύει, Εισήγηση του Προϊστα-
μένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών, σύμφωνα με την 
οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη τόσο σε βάρος 
του Προϋπολογισμού, του φορέα όσο και σε βάρος του 
κρατικού Προϋπολογισμού,

4. το γεγονός ότι απαιτείται νέα συγκρότηση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του φορέα με δεδομένο ότι δεν 
υφίσταται πλέον η κατ’ ελάχιστον νόμιμη απαρτία της 
προγενέστερης σύνθεσής του (σχετ. 2α). Επισημαίνονται 
οι ως άνω (3α)συνημμένα υποβληθείσες παραιτήσεις 
των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 
αυτά είχαν ορισθεί στην ως άνω (2α) απόφαση καθώς και 
ο διορισμός (2β) νέας Διοικήτριας στο εν λόγω Νοσοκο-
μείο, αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ ΞΑΝ-
ΘΗΣ, αρμοδιότητας 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, 
ως ακολούθως:

1. ΡΟΦΑΕΛΑ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. 
AB 743429, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου του Portsmouth (Αγγλία), Διοικήτρια 
στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, ως Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαράλα-
μπου, με ΑΔΤ ΑΕ906054, Ελεύθερος Επαγγελματίας, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΔΙΣΛΙΑΝ ΒΑΛΑ-
ΝΤΗΝ του Αρτίν, με ΑΔΤ ΑΗ408594, Γενική Ιατρό

3. ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου, με ΑΔΤ 
ΑΗ404923, Σύμβουλος Επιχειρήσεων ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρώτριά του την ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του 
Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΒ744543, Δικηγόρο.

Β. Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορί-
ζεται ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Γ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται δι-
ετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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