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1     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Με την υπ’ αρ.  68195/5-7-2022 πράξη της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήρι-
ξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 63, 147, 148 και 156 
του ν. 3528/2007 (Α’ 26), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
αποδοχή της παραίτησης και η λύση της υπαλληλικής 
σχέσης του Ξενόφου Δημητρίου του Ξενοφώντος, μόνι-
μου υπαλλήλου με βαθμό Α’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, από 29.6.2022, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησής του.

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της 
Υπηρεσίας για τον ζήλο, το ενδιαφέρον και την ανώτερη 
αντίληψη καθήκοντος που επέδειξε στη διάρκεια των 
τριάντα επτά (37) και πλέον ετών ευδόκιμης παραμονής 
του σ’ αυτή.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9457981135/30-6-2022). 

     Με την υπ’ αρ. 67419/4-7-2022 πράξη της Προϊσταμέ-
νης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με το π.δ. 410/1988 (Α’ 191) και ιδίως τα 
άρθρα 46 και 54, διαπιστώνεται η λύση της σχέσης ερ-
γασίας της Σαμψάκη Ευγενίας του Αλέξανδρου, υπαλ-
λήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου με βαθμό Α’ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και ει-

δικότητας Διοικητικών Γραμματέων της Γενικής Γραμμα-
τείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, από 1-5-2022, λόγω παραίτησης για 
συνταξιοδότηση.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6421721209/24.6.2022).

Η Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΝΑΚΑΚΗ   

Ι

  2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Με το από 04.7.2022 προεδρικό διάταγμα που εκδόθη-
κε 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 Συμβά-
σεως επί των Προξενικών Σχέσεων, η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 90/1975 (Α’ 150), καθώς και του 
άρθρου 301 παρ. 3 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λει-
τουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 31), αναγνωρίζεται ο Σάρκις Δαγκαζιάν του 
Τακβόρ, ως Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Αρ-
μενίας με έδρα την Θεσσαλονίκη και δικαιοδοσία στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ   

Ι

3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 37810/4.7.2022 πρά-
ξη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
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ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με: α) το άρθρο 147 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), 
β) το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 
(Α’ 148) και γ) το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), διαπιστώνεται η λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ΡΩΜΑΝΙ-
ΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑΣ του ΙΩΣΗΦ, Διευθύντριας Καρδιολογίας 
στο Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, την 12.6.2022, λόγω θανάτου.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3166141181/27.6.2022). 

     Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 32165/23.6.2022 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 «Οργανωμέ-
νες υπηρεσίες παροχής προστασίες από φορείς κοινωνι-
κής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213), όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθ-
μίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165) και 
το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: ορ-
γάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α΄ 133), διορίζεται η ιατρός Δέσποινα Ανταρά-
κη του Ελευθερίου σε θέση ειδικευμένου ιατρού Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής στον εισαγωγι-
κό βαθμό Επιμελητή Β’ για το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστο-
συμβατότητας του Γ.Ν. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟ-
ΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (Οργανική Μονάδα έδρας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ), 
θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 2650/24.6.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-

κού Ελληνικού Δημοσίου: 9112193355/6.7.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 40041/ 

6.7.2022). 

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 37327/23.6.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίες από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 του 
ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 165) και το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), διορίζεται η ιατρός Δέ-
σποινα Γιαννουσόγλου του Μιχαήλ σε θέση ειδικευμένου 
ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρι-
κής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’ του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 2650/24.6.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-

κού Ελληνικού Δημοσίου: 4077106721/6.7.2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 39969/ 
6.7.2022). 

 Η Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ   

 

 Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 33211/15.6.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίες από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 του 
ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 165) και το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), διορίζεται η ιατρός 
Παρθένα Δεσκουλίδη του Ηρακλή σε θέση ειδικευμένου 
ιατρού Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χει-
ρουργικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’ του Γ.Ν. 
Αττικής «ΚΑΤ», θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 2652/24.6.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-

κού Ελληνικού Δημοσίου: 8941236566/5.7.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 39817/ 

5.7.2022) .

 Η Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Νοσηλευτικών Μονάδων 
και Εποπτευόμενων Φορέων

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ   

Ι

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Με την υπ’ αρ. 81851/28-6-2022 πράξη του Πρύτα-
νη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 16, 19, 20 και 77 του 
ν. 4009/2011, το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο 
τέταρτο του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017, 
το άρθρο 2, την παρ. 15θ του άρθρου 15 και τις παρ. 9 και 
19 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, τα άρθρα 9, 41 και 
46 του ν. 4521/2018, το άρθρο 16 του ν. 4559/2018, την 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019, την υπό στοι-
χεία Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 ερμηνευτική εγκύ-
κλιο του Υπ.Π.Ε.Θ. και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/
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30-6-2020 (Β’ 2657) υπουργική απόφαση, διορίζεται η 
επίκουρη καθηγήτρια με μονιμότητα, Γεωργία Καϊάφα 
του Δημητρίου, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη-
τικού Προσωπικού, της βαθμίδας της αναπληρώτριας 
καθηγήτριας από τις 19-3-2021 (ημερομηνία δημοσίευ-
σης του αρχικού διορισμού της στη βαθμίδα της ανα-
πληρώτριας καθηγήτριας), στον Τομέα Παθολογίας του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών, σε συμμόρ-
φωση προς την υπ’ αρ. 46/2022 απόφαση του Β’ Τμήμα-
τος Ακυρωτικού Σχηματισμού του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, μετά από την ολοκλήρωση της επαναλη-
πτικής διαδικασίας διορισμού της σε θέση επίκουρης κα-
θηγήτριας με μονιμότητα αναδρομικά από τις 7-12-2015 
(ημερομηνία δημοσίευσης του αρχικού διορισμού της 
στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας), η οποία δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1317/2022, καθόσον με την ως άνω 
υπ’ αρ. 46/2022 απόφαση του Β’ ακυρωτικού Τμήματος 
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ακυρώθηκε η 
υπ’ αρ. 9576/3-2-2021 πράξη διορισμού της Γεωργίας 
Καϊάφα στη βαθμίδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας, 
η οποία είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Γ’ 617/2021, για τον 
μοναδικό λόγο ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφα-
σης, μετά την ακύρωση του διορισμού της στη βαθμίδα 
της επίκουρης καθηγήτριας με την υπ’ αρ. 45/2022 από-
φαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’ 
Ακυρωτικό) εξέλιπε επιγενομένως το νόμιμο έρεισμα της 
εκλογής της στη βαθμίδα της αναπληρώτριας καθηγή-
τριας. Κατά συνέπεια, μετά τον αναδρομικό διορισμό της 
στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας (Γ’ 1317/2022), 
ισχυροποιείται πλέον, αναδρομικά το νόμιμο έρεισμα 
της υπ’ αρ. 9576/3-2-2021 πρυτανικής πράξης διορισμού 
της στη βαθμίδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας και 
αναβιώνει ο διορισμός της στη βαθμίδα αυτή.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Αιμα-
τολογία-Θρομβοεμβολικές Παθήσεις». Η προκήρυξη της 
θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 2450/2019.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4317/8.7.2022) .

 Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

Ι

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην υπ’ αρ. 5629/15.3.2022 απόφαση του Πρύτανη 
Πανεπιστημίου Κρήτης, που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 1566), διορθώνονται:

1. στη σελίδα 7182, στον τελευταίο στίχο στη β’ στήλη: 
από το εσφαλμένο: «ν. 4305/2014 (Α’ 37).»,
στο ορθό: «ν. 4305/2014 (Α’ 237).»,
2. στη σελίδα 7183, στον 21ο στίχο εκ των κάτω στην 

α’ στήλη: 
από το εσφαλμένο: «(Γ’ 201)»,
στο ορθό: «(Γ’ 2013)». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Με την υπό στοιχεία Δ.Α.Α.Δ. 33397/8-6-2022 από-
φαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαί-
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του 
ν. 3528/2007 (Α’ 26), τον ν. 4238/2014 (Α’ 38) όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), το 
π.δ 100/2018 «Ένταξη του Νοσοκομείου Κρατουμένων 
Κορυδαλλού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και με-
τονομασία του σε Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων 
Κορυδαλλού» (Α’ 193), την υπ’ αρ. 44051/6-6-2019 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μεταφορά θέσεων υγειονομικού 
προσωπικού του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυ-
δαλλού στη 2η Υ.Πε., ως οργανικές θέσεις στο Ειδικό 
Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού» (Β’ 2246), 
το υπό στοιχεία 2/32517/ΔΠΓΚ/16-4-2019 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο γνω-
στοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για 
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπι-
κού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων 
της προκήρυξης (6Κ/2020), την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15-5-2019 απόφαση της Επιτροπής 
της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης 
του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
πλήρωση των θέσεων, την υπ’ αρ. 6Κ/2020 προκήρυξη 
του Α.Σ.Ε.Π. «Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων 
διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού 
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου 
Υγείας» (Α.Σ.Ε.Π. 28), το ΦΕΚ Γ’ 914/2022, στο οποίο δη-
μοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την προ-
κήρυξη 6Κ/2020 (Α.Σ.Ε.Π. 28) για την πλήρωση με σειρά 
προτεραιότητας τετρακοσίων ογδόντα τριών (483) θέ-
σεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διάφορων κλάδων - ειδικότητων σε 
φορείς του Υπουργείου Υγείας, που κυρώθηκε με την 
υπ’ αρ. 305/2022/11.4.2022 απόφαση του Α’  Τμήματος 
του Α.Σ.Ε.Π., ενόψει του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 
σε συνδυασμό με την παρ.  1 του άρθρου  58 του 
ν. 4765/2021, το ΦΕΚ Γ’ 1240/2022, με το οποίο διορθώ-
θηκε ο πίνακας διοριστέων της Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (Τ.Ε.) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 914/2022, την 
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./44/2065/22-2-2022 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή προσωπικού 
στο Υπουργείο Υγείας» (Β’ 947 και ΑΔΑ: Ψ2ΦΨ46ΜΤΛ6-
ΗΕΘ) και την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.66153/18-9-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ 761) απόφαση του Υπουργού Υγείας, περί διο-
ρισμού του Χρήστου Ροϊλού ως Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου, όπως η θητεία του παρατάθηκε 
με το άρθρο δέκατο έβδομο του ν. 4812/2021 (Α’ 110) 
και το άρθρο 81 του ν. 4915/2022 (Α’ 63), διορίζεται η 
Σιδηροπούλου Γαλίνα του Ιωάννη ως δόκιμη υπάλληλος 
σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευ-
τικής στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλ-
λού, αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, 
με εισαγωγικό βαθμό Δ’ και μισθολογικό κλιμάκιο 1.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ του Υπουργείου Υγείας: 2599/2022/ 
20-6-2022).
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(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1199312762/24.6.2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 36896/24.6.2022 ).

 Ο Διοικητής 

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

Ι

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 

 Με την υπ’ αρ. 968/24-6-2022 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», που 
εκδόθηκε μετά την υπ’ αρ. 3η/19.5.2022/θέμα 1ο θετική 

γνωμοδότηση του Α’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Νοσοκομείων της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και σύμ-
φωνα με τα άρθρα 69, 73 του ν. 3528/2007 όπως αντικα-
ταστάθηκαν από τα άρθρα 14 και 74 του ν. 4440/2016, 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ Αφροδίτη του Κωνσταντίνου κατηγορίας ΔΕ και 
κλάδου Βοηθών Νοσηλευτικής σε κενή οργανική θέση 
της ίδιας κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικών Γραμ-
ματέων ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού, με την ίδια 
σχέση εργασίας και με τον βαθμό Β’ που κατέχει. 

 Ο Διοικητής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ   

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