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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Με την υπ’ αριθμ. 44610/04.10.2013 πράξη του Πρύ−
τανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 
του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 παρ. 3 
του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Γεώργιος Δεδούσης του 
Βασιλείου σε θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο 
γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία 
του Ανθρώπου» στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας − 
Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώ−
της Βαθμίδας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 15/15.01.2013, τ. Γ .́

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
12943/11.10.2013)

  Ο Πρύτανης

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
F

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την αριθμ. 29953/12−7−2013 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997, το άρθρο 25 του Ν. 
3549/2007 και το άρθρο 77 του Ν. 4009/2011, διορίζεται 
ο Θεμιστοκλής Βασιλειάδης του Γεωργίου, μετά από 
εκλογή, σε κενή οργανική θέση καθηγητή της βαθμίδας 
του επίκουρου καθηγητή με θητεία από τις 4−9−2009 
(ημερομηνία δημοσίευσης του αρχικού διορισμού της 
στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή) χωρίς δικαίωμα 
λήψης αναδρομικών αποδοχών, μετά από επανάληψη 
της διαδικασίας, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 1014/2012 
απόφαση του Β΄ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, στον Τομέα Παθολογίας του 
Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρικής Σχολής) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας (Π.Δ. 98/2013 ΦΕΚ 134/5−6−2013 τ. Α΄), 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Σας γνωστοποιούμε ότι ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό 
αντικείμενο «Παθολογία», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 
62/31−3−2006 τ. Γ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το ΠΔ 22/80.

(Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων: 12728/4.10.2013)

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1005473142/10−7−2013)

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Πρ/κού Υπ. Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 
1208/16.10.2013)

  Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Με την αριθμ. 2192/17−10−2013 πράξη του Πρύτανη του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη, ύστερα από παραίτηση, 
λύση της υπαλληλικής του Αναστασίου Βαρθολομαίου 
του Δημητρίου, υπαλλήλου του Πανεπιστημίου από τη 
θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού, TE κατηγορίας, του Τομέα Τεχνολογιών 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής, με Βαθμίδα Α και 5ο μισθολογικό κλιμάκιο, από 
τις 30−9−2013 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης παραίτησής του).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2196276010/14−10−2013).

    Με την αριθμ. 2196/17−10−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 
3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη, ύστερα από 
παραίτηση, λύση της υπαλληλικής του Γρηγορίου Τυ−
ρίτη του Αλέξανδρου, υπαλλήλου του Πανεπιστημίου 
από τη θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού, ΔΕ3 κατηγορίας, του Τομέα 
Κλινικών Μικρών και Μεγάλων Ζώων του Τμήματος 
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, με Βαθ−
μίδα Α και 2ο μισθολογικό κλιμάκιο, από τις 30−9−2013 
(ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί−
τησής του).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9255174711/14−10−2013).

    Με την αριθμ. 2228/17−10−2013 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη, ύστερα από παραίτηση, 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της Σοφίας Γωνιάδου 
του Δημητρίου, υπαλλήλου του Πανεπιστημίου από τη 
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θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού, ΔΕ3 κατηγορίας, του Τομέα Φαρμακογνω−
σίας−Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, με Βαθμίδα Α και 5° μισθο−
λογικό κλιμάκιο, από τις 30−9−2013 (ημερομηνία υποβο−
λής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1081241519/14−10−2013).

    Με την αριθμ. 2195/17−10−2013 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη, ύστερα από παραίτηση, 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μανιώς Παγκράτη 
του Γεωργίου, υπαλλήλου του Πανεπιστημίου από τη 
θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού, ΔΕ2 κατηγορίας, του Τομέα Παθολογίας 
και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών του Τμήματος 
Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, με Βαθ−
μίδα Α και 4ο μισθολογικό κλιμάκιο, από τις 30−9−2013 
(ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί−
τησής της).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9121211447/14−10−2013).

  Με εντολή του Πρύτανη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

F

    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Με την αριθ. Α5724ΠΕ/25.9.2013 πράξη του Πρύτανη 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 
3549/2007 και των άρθρων 19, 20 και 77 παρ. 3 του Ν. 
4009/2011 όπως ισχύει και της αριθμ. 18/656/4.10.2012 κα−
νονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
μας, διορίζεται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα 
Σακκά του Χαραλάμπους, σε θέση Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνω−
στικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

(ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης αριθ. 
1135/23.10.2012 τ.Γ΄) 

(Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
12943/11.10.2013)

      Με την αριθμ. Α5719ΠΕ/25.9.2013 πράξη του Πρύτανη 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 
3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011, 
διορίζεται Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φλώρα Μανακί−
δου του Παύλου, σε θέση Καθηγητή της πρώτης βαθ−
μίδας, του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής 
Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, και στο γνωστικό αντι−
κείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 54/ 27.1.2012, τ. Γ.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
12943/11.10.2013)

      Με την αριθ. Α5681ΠΕ/25.9.2013 πράξη του Πρύτανη 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 
του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 19, 20 και 77 (παρ. 
3 και 4α) του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει και της αριθ. 
18/656/27.9.2012 κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίους, διορίζεται η μόνιμη Επίκουρη Κα−
θηγήτρια Μαρία Δημάση του Γρηγορίου, σε θέση Κα−
θηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του 
Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευ−
ξεινίων Χωρών της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπι−
στικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, και στο γνωστικό 
αντικείμενο «Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην 
Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο», επειδή έχει τα νό−
μιμα προσόντα.

Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 895/28.8.2012, τ. Γ΄.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων:  
12943/11.10.2013)

      Με την αριθ. Α5227ΠΕ/2.9.2013 πράξη του Πρύτανη του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 
3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011, 
διορίζεται ο Λέκτορας Andrew Farrington του Peter, σε 
θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή 
με τετραετή θητεία, του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολο−
γίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο 
γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία ελληνική ιστορία», επει−
δή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης αριθ. 
1244/ 30.12.2011/τ.Γ΄)

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων:  
12943/11.10.2013)

  Ο Πρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ 
F

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 10344/9−9−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20 και 77 πα−
ραγρ. 3 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6−9−2011, τ. Α΄), την 
υπ’ αριθμ. 258/2012 απόφαση της Συγκλήτου του Πανε−
πιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 307/19−3−2012, τ. Β΄) και το Π.Δ. 
96/5−6−2013 άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 133/5−6−2013, τ. Α΄) «Κατάρ−
γηση − συγχώνευση τμημάτων − Μετονομασία Σχολής 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», διορίζεται (εξελίσσεται) ο 
μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Ευφραιμίδης 
του Κωνσταντίνου σε μόνιμη, οργανική και προκηρυχθεί−
σα θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματι−
κών (πρώην τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθημα−
τική Μοντελοποίηση», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα 
(υπ’ αριθμ. 10814/26−10−2011 Πρυτανική πράξη προκήρυξη 
της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 177/14−2−2012, τ. Γ).

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
12943/11.10.2013)
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      Με την υπ’ αριθμ. 10417/5−9−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20 και 77 πα−
ραγρ. 3 του Ν. 4009/2011(Φ.Ε.Κ. 195/6−9−2011, τ. Α΄), την 
υπ’ αριθμ. 258/2012 απόφαση της Συγκλήτου του Πανε−
πιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 307/19−3−2012, τ. Β΄) και το Π.Δ. 
96/5−6−2013 άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 133/5−6−2013, τ. Α΄) «Κατάργη−
ση − συγχώνευση τμημάτων − Μετονομασία Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης», διορίζεται (εξελίσσεται) η μόνιμη 
Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωργία Καραλή του Δημητρίου 
σε μόνιμη, οργανική και προκηρυχθείσα θέση της βαθ−
μίδας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (πρώην 
τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) της Σχολής Θε−
τικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ανά−
λυση», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (αριθμ. 11360/
22−11−2011 Πρυτανικής πράξης προκήρυξης της θέσης 
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, η οποία δη−
μοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 307/19−3−2012, τ. Γ).

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
12943/11.10.2013)

  Ο Πρύτανης

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την αριθ. 23059/15−10−2013 απόφαση του Προέδρου 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτι−
κής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 
τ.Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 
2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄ /2001), τις διατάξεις του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄./4−9−2009), τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 
του Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄/6−9−2011) όπως ισχύουν κα−
θώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 94 (ΦΕΚ 132 τ.A./5−6−2013), 
μονιμοποιείται ο Ιωάννης Κουτσονίκος του Νικολάου, 
μέλος Ε.Π. σε οργανική θέση του π. Τμήματος Επιχει−
ρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του π. Τ.Ε.Ι. Πά−
τρας σε θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνω−
στικό αντικείμενο «Διασύνδεση Δικτύων και Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα. 
Η θέση του μετατρέπεται αυτοδίκαια σε προσωποπαγή 
θέση μόνιμου ο Επίκουρος Καθηγητή την οποία και 
καταλαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της 
παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011.

  Ο Πρόεδρος 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»

Με την υπ’ αριθμ. 2386/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την 
υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 

Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ του ΠΑΡΜΕΝΙΩ−
ΝΑ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤ−
ΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ − ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ κατηγορίας 
TE, κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό ΣΤ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο Ο, σε κενή προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. ορ−
γανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η 
ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθο−
λογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2406/15.10.2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την 
υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 81270/2013 απόφαση (ΦΕΚ 2176/Β΄), 
μετατάσσεται ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ του ΓΡΗ−
ΓΟΡΙΟΥ μόνιμος υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ−
ΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ − ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ κλάδου 
ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γαστρεντερολογίας με βαθμό Δ/
ντή και μισθολογικό κλιμάκιο 6ο του Β΄ βαθμού, σε συ−
σταθείσα προσωποπαγή θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ−
ΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, 
βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2414/16−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την 
υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 81270/2013 απόφαση (ΦΕΚ 2176/Β) με−
ταφέρεται ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπάλ−
ληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥ−
ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ − ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ − ΠΟΛΥΚΛΙ−
ΝΙΚΗ, κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογικής Ανα−
τομικής με βαθμό Δ/ντή και μισθολογικό κλιμάκιο 5ο σε 
συσταθείσα προσωποπαγή θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟ−
ΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση ερ−
γασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2383/14.10.2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την 
υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ του ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΟΥ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ−
ΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙ−
ΩΝ κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Πληροφορικής με βαθμό ΣΤ΄ 
και μισθολογικό κλιμάκιο 0, σε κενή προβλεπομένη από 
τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθ−
μό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2388/14.10.2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
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(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφα−
σης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και 
την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙ−
ΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ − ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ κατηγορίας TE, 
κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων με βαθμό 
Β΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1o, σε κενή προβλεπόμενη 
από τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ−
ΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, 
βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2413/16.10.2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«Η ΕΛΠΙΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του 
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διά−
θεσης που εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 
απόφασης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβου−
λίου και την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 81270/2013 απόφαση 
(ΦΕΚ 2176/Β΄) μετατάσσεται η ΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥ−
ΛΟΥ του ΔΗΜΗΡΙΟΥ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ − ΟΦΘΑΛ−
ΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ − ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ κλάδου ΠΕ Ιατρών 
ειδικότητας Ουρολογίας με βαθμό Δ/ντή και μισθολο−
γικό κλιμάκιο 2ο, σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση 
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με 
την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2387/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφα−
σης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και 
την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΟΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙ−
ΟΥ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤ−
ΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ − ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ κατηγορίας 
TE, κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό Β΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 0, σε κενή προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. ορ−
γανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η 
ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθο−
λογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2381/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφα−
σης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και 
την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΣΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 
μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ κατηγορίας 
TE, κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό Β΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 2ο, σε κενή προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. ορ−
γανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η 
ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθο−
λογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2382/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφα−
σης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου 
και την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/
4−5−12) Ο.Ε.Υ. , μετατάσσεται ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑ−
ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ μόνιμος υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 
−ΠΑΤΗΣΙΩΝ κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού − Οι−
κονομικού με βαθμό Β΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, 
σε κενή προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση 
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με 
την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2384/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τo άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την 
υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΕΙΡΗΝΗ ΧΙΩΤΕΛΗ του ΓΑΒΡΙΗΛ 
μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ κατηγορίας 
TE, κλάδου Κοινωνικής Εργασίας με βαθμό Ε΄ και μι−
σθολογικό κλιμάκιο 2ο, σε κενή προβλεπόμενη από τον 
Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗ−
ΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και 
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2380/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφα−
σης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και 
την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ κατηγορίας 
ΠΕ, κλάδου Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Β΄ και 
μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, σε κενή προβλεπόμενη από 
τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθ−
μό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2379/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφα−
σης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και 
την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ του ΧΑ−
ΡΑΛΑΜΠΟΥΣ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟ−
ΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ −ΠΑΤΗ−
ΣΙΩΝ κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό 
Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 4ο, σε κενή προβλεπόμενη 
από τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ−
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ΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, 
βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2378/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκ−
δόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης του 
τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την υπ’ 
αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) Ο.Ε.Υ., 
μετατάσσεται η ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ του ΣΑΒΒΑ 
μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ −ΠΑΤΗΣΙΩΝ κατηγορίας 
TE, κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 1o, σε κενή προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. ορ−
γανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η 
ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθο−
λογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2377/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφα−
σης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και 
την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
του ΜΙΧΑΗΛ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ−
ΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ−ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
κατηγορίας TE, κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό Γ΄ και 
μισθολογικό κλιμάκιο 3ο, σε κενή προβλεπόμενη από 
τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθ−
μό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2376/14.10.2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η  ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφα−
σης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και 
την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΑΚΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ 
μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ −ΠΑΤΗΣΙΩΝ κατηγορίας 
TE, κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό Β΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 0, σε κενή προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. ορ−
γανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η 
ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθο−
λογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. 2371/14.10.2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφα−
σης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και 
την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ του ΠΑ−
ΝΑΓΙΩΤΗ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ−
ΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» − ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Χειριστών Ιατρικών Συσκευών 
με βαθμό Δ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, σε κενή προ−
βλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση 
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2372/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την 
υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΙΟΥΛΗ του ΑΠΟΣ−
ΤΟΛΟΥ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ−
ΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» − ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» κα−
τηγορίας TE, κλάδου Τεχνολόγων Τροφίμων με βαθμό 
Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 3ο, σε κενή προβλεπόμενη 
από τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ−
ΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, 
βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013) 

      Με την υπ’ αριθμ. 2373/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την 
υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΒΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙ−
ΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» − ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟ−
ΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» κατη−
γορίας ΔΕ, κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό ΣΤ΄ 
και μισθολογικό κλιμάκιο 0, σε κενή προβλεπόμενη από 
τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθ−
μό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. 2374/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την 
υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) 
Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΥ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ−
ΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» − ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» κα−
τηγορίας ΔΕ, κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Γ΄ 
και μισθολογικό κλιμάκιο 4ο, σε κενή προβλεπόμενη από 
τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθ−
μό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

      Με την υπ’ αριθμ. 2405/15−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
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(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκ−
δόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης του 
τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την υπ’ 
αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) Ο.Ε.Υ., 
μετατάσσεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΥ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ −ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ κατηγορί−
ας TE, κλάδου Νοσηλευτριών με βαθμό Γ΄ και μισθολο−
γικό κλιμάκιο 2ο, σε κενή προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. 
οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
«Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2404/15−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκ−
δόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης του 
τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την υπ’ 
αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) Ο.Ε.Υ., 
μετατάσσεται η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΝΕΞΙΔΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ 
μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙ−
ΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» − ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟ−
ΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» κατηγο−
ρίας ΠΕ, κλάδου Βιολόγων με βαθμό Β΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 1o, σε κενή προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. ορ−
γανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η 
ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθο−
λογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2375/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφα−
σης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου 
και την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−
5−12) Ο.Ε.Υ., μετατάσσεται η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ μόνιμη υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟ−
ΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ» κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Αδελφών Νοσο−
κόμων με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 3ο, σε 
κενή προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την 
ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμά−
κιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 2385/14−10−2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α), τον με αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. 36/11−10−2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και την 
υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 43103/2012 (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/4−5−12) Ο.Ε.Υ., 
μετατάσσεται ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΑΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
μόνιμος υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ κατηγορίας 
ΔΕ, κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Γ΄ και 
μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, σε κενή προβλεπόμενη από 
τον Ο.Ε.Υ. οργανική θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό 
και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας: 4510/18−10−2013)

  Ο Διοικητής 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ−Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 209/7−10−2013 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου − Κέντρου 
Υγείας Σητείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις των Νόμων 3863/2010 και 
4024/2011 λύεται η υπαλληλική σχέση του Καρνιαδάκη 
Αριστείδη του Γεωργίου, μόνιμου υπαλλήλου του Γενι−
κού Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας Σητείας, Κλάδου ΔΕ 
Τεχνικού με βαθμό Γ΄ και αποδοχές ΔΕ−Γ−Μ.Κ. 4ου από 
30−9−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής του, για λόγους συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1239891081/4−10−2013).

      Με την υπ’ αριθμ. 207/7−10−2013 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου − Κέντρου 
Υγείας Σητείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις των Νόμων 3863/2010 
και 4024/2011 λύεται η υπαλληλική σχέση του Σγουρά−
κη Ιωάννη του Γεωργίου, μόνιμου υπαλλήλου του Γε−
νικού Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας Σητείας, Κλάδου 
TE Μηχανικών με βαθμό Β΄ και αποδοχές ΤΕ−Β−Μ.Κ. 1ου, 
από 30−9−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης παραίτησής του, για λόγους συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2612579221/4−10−2013).

      Με την υπ’ αριθμ. 208/7−10−2013 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου − Κέντρου 
Υγείας Σητείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, κα−
θώς επίσης και τις διατάξεις των Νόμων 3863/2010 και 
4024/2011 λύεται η υπαλληλική σχέση του Παπαδάκη 
Δημητρίου του Ευαγγέλου, μόνιμου υπαλλήλου του Γε−
νικού Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας Σητείας, Κλάδου 
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων με βαθμό Γ΄ και απο−
δοχές ΔΕ−Γ−Μ.Κ. 3ου από 30−9−2013, ημερομηνία υποβο−
λής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, για λόγους 
συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9110867575/4−10−2013).

  Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΕΜΜ. ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Με την υπ’ αριθμ. 422/3−10−2013 απόφαση Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 
156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση της ΔΕΡΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Βασιλείου, μονίμου 
υπαλλήλου του Νοσοκομείου κλάδου TE Νοσηλευτικής 
με βαθμό Β΄, από 30/9/2013, ημερομηνία υποβολής της 
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δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους συνταξιο−
δότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 7010858893/14−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 438/11−10−2013 απόφαση Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 
και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη−
λική σχέση της ΤΖΙΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του Κων/νου, μονί−
μου υπαλλήλου του Νοσοκομείου κλάδου ΥΕ Βοηθών 
Θαλάμου με βαθμό Δ΄, από 3/10/2013, ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους 
συνταξιοδότησης. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 6577631097/14−10−2013)

    Με την υπ’ αριθμ. 423/3−10−2013 απόφαση Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 
156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση της ΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Δημητρίου, μονίμου 
υπαλλήλου του Νοσοκομείου κλάδου TE Νοσηλευτικής με 
βαθμό Β΄, από 30/9/2013, ημερομηνία υποβολής της δεύ−
τερης αίτησης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 7524888649/14−10−2013)

    Ο Διοικητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ
F 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 Με την αριθμ. 11980/15−10−2013 διαπιστωτική πράξη 
του Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
του μόνιμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλ−
κιδικής, ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του Αργυρίου, που υπη−
ρετούσε σε θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού, 
ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών, με Γ΄ βαθμό και το 2ο 
Μισθολογικό Κλιμάκιο του βαθμού, από 15−10−2013, ημε−
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής 
του, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2612040581/15−10−2013). 

 Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ 
F

   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

 Με την υπ’ αριθμ. 16378/16−10−2013 πράξη της Αν/τριας 
Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 
& 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται από 14−10−2013 η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνι−
μου υπαλλήλου του Ψυχ/κού Τομέα του Νοσοκομείου, 
ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του κλάδου ΔΕ 
Επιμελητών Ασθενών, 1ο Μ.Κ. του Γ΄ Βαθμού, κατόπιν 
της αριθμ. πρωτ. 2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης 
του (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 16−9−
2013).

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1637101411/16−10−2013) 

 Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια

ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ−ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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