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3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.68129/23.11.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής 
προστασίες από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, 
ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργά-
νων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.», διορίζεται ο 
ιατρός AVIS AVESALON του GHEORGHE-LIVIU NICOLIV σε 
θέση ειδικευμένου ιατρού Μαιευτικής και Γυναικολογίας 
με βαθμό Επιμελητή Α’, του ΓΝ-ΚΥ Λήμνου, του κλάδου 
ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αρ. βεβ. της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 5193/2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3423897424/28.11.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών/ΔΙΠΑΑΔ/: 

128127/28.11.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.62549/14.11.2022 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίες από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» όπως με-
ταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγ-
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση 
των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο 

και άλλες διατάξεις», του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνη-
σης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημό-
σιας διοίκησης.», διορίζεται ο ιατρός ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΚΑΚΙΟΣ 
του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ σε θέση ειδικευμένου ιατρού Παθολο-
γικής Ογκολογίας με βαθμό Επιμελητή Α’, του Γ. Ν. - Κ Υ. 
Λήμνου, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αρ. βεβ. της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 4955/ 
2022/14.11.2022)

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8112586344/28.11.2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 128084/ 
28.11.2022)

      Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.66024/14.11.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
5 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής 
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσι-
ών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης,των κυβερνητικών οργά-
νων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», διορίζεται 
η ιατρός ΒΕΝΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αλέξανδρου σε θέση 
ειδικευμένης ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστη-
ριακής Ιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, θέση επί θητεία του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 139 του ν.4600/2019.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4962/14.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9611631168/29.11.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 128679/ 
29.11.2022).

  Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

    Με την υπ’ αρ. 56902/21-11-2022 απόφαση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως ισχύει και της παρ. 1 
του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημό-
σιας διοίκησης» (Α’  133), εγκρίνεται η μετάθεση του 
δικηγόρου Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπου ΜΑΛΙΑΓΡΟΥ 
του Γερασίμου, από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο 
Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας.

    Με την υπ’ αρ. 56900/21-11-2022 απόφαση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως ισχύει και της παρ. 1 
του άρθρου 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), εγκρίνεται η μετάθεση της δικηγόρου 
Θεσσαλονίκης παρ’ Αρείω Πάγω, Αγγελικής ΑΔΑΜΟΠΟΥ-
ΛΟΥ του Αθανασίου, από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ

Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/8017/810 
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητι-

κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και 

Εθνολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπι-

στικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστη-

μίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζα-

ντινή Ιστορία».

    Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστο-
ρίας και Εθνολογίας (αριθ. συνεδρίασης 12/29.06.2022), 
λαμβάνοντας υπόψη την υπό στοιχεία ΔΠΘ/|
ΤΙΕΘΝ/55386/2031/10.06.2022 αίτηση εξέλιξης Επίκου-
ρου Καθηγητή και σύμφωνα με:

1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 490), με 
την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντι-
πρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Τις  παρ. 1 και 2 του άρθρου 448 και την παρ. 4 του 
άρθρου 463 του ν. 4957/2022.

3. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), τροποποι-

ήθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129), 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), το άρθρο 16 του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) και το άρθρο 32 του ν. 4589/2019 
(Α’ 13).

4. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17).
5. Την περ. ια’ του άρθρου 2, την παρ. 15ζ’ του άρθρου 

15, την παρ. 2ιδ’ του άρθρου 21 και την παρ. 9 του άρ-
θρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

6. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
7. Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
8. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 

(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) όμοια.

9. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 
απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης (Β’ 2058).

10. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/27393/3560/20.07.2016) εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α’ 27), του ν. 4386/2016 
(Α’ 83) και του ν. 4405/2016 (Α’ 129)», αποφάσισε:

Tην προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλή-
ρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-

πικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία», με συνο-
πτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου, ως εξής:

«Η «Βυζαντινή Ιστορία» εξετάζει, μελετά και ερευνά 
την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από την 
ίδρυσή της το 324 (με την ίδρυση της Κωνσταντινού-
πολης, της Νέας Ρώμης), μέχρι την τελική πτώση της 
πρωτεύουσας στους Οθωμανούς Τούρκους το 1453. 
Εξετάζονται ο γεωγραφικός χώρος, η βασιλεύουσα Κων-
σταντινούπολη, οι επαρχίες, καθώς και οι λαοί με τους 
οποίους ήλθε σε σύγκρουση η Αυτοκρατορία. Επιπλέ-
ον μελετώνται τα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν 
τη χιλιόχρονη και πλέον πορεία της κατά την Πρώιμη 
(4ος-6ος αι.), Μέση (7ος-11ος αι.) και Ύστερη Βυζαντινή 
περίοδο (12ος-15ος αι.). Επιπρόσθετα αναπτύσσονται 
και αναλύονται επιμέρους ζητήματα-τομείς της Βυζα-
ντινής Ιστορίας, όπως η εκκλησιαστική οργάνωση και 
ο μοναχισμός, η οικονομία (αγροτική και αστική) και τα 
δημοσιονομικά του Βυζαντινού κράτους, η κοινωνική 
διαστρωμάτωση, η πολιτική και αυτοκρατορική ιδέα, η 
κεντρική και επαρχιακή διοίκηση, η άμυνα και ο στρατός, 
η παιδεία και ο πολιτισμός, καθώς και η ακτινοβολία του 
Βυζαντίου στους λαούς της Ανατολής, της χερσονήσου 
του Αίμου, στη Ρωσία και στη Δύση».

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
τας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
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Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
6. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’, 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεού-
ται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα- δικαιολογη-
τικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 6 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ    

 Με την υπ’ αρ. 28/25.11.2022 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΗΣ ΚAT, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ανδρίτσου- 
Κινικλή Ανδρομάχης του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου 
του Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προ-
σωπικού ειδικότητας Κλητήρων με βαθμό Β’ και Μ.Κ.13, 
από 31.12.2022 ημερομηνία συμπλήρωσης του 67ου 
έτους της ηλικίας της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7235732627/25.11.2022).

Με την υπ’ αρ. 29/25.11.2022 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΗΣ ΚAT, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύ-
εται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Πουρνέλη Βασι-
λικής του Γεωργίου μόνιμης υπαλλήλου του Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤ του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με βαθμό Β’ 
και Μ.Κ. 11, από 31.12.2022 ημερομηνία συμπλήρωσης 
του 67ου έτους της ηλικίας της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6371068463/25.11.2022). 

   Με την υπ’ αρ. 30/25.11.2022 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΗΣ ΚAT, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 49 του π.δ. 410/1988 και τις 
παρ. 9 και 10 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, λύεται αυ-
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Τσιμπουκάκη Ακριβής 
του Ηλία, υπαλλήλου του Γ. Ν. Αττικής ΚΑΤ, με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκπαιδευτι-
κής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Βοηθητικού Υγειονομικού 
Προσωπικού,με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 7 από 31.12.2022 ημε-
ρομηνία συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 5620102012/25.11.2022).

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 Με την υπ’ αρ. 11809/09-11-2022 απόφαση του Δι-
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 του 
ν. 3528/2007 καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 35 του 
ν. 4024/2011 και ύστερα από την υπ’ αρ. 3/27-10-2022 
(Θέμα 1ο) θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου του Νοσοκομείου μας, μετατάσσεται ο μόνιμος 
υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας Κάκος 
Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος από θέση κλάδου ΔΕ 
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ σε ανώτερη κατηγορία ΠΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 5169/22-11-2022).

    Με την υπ’ αρ. 11815/09-11-2022 απόφαση του Διοι-
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του 
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ν. 3528/2007 καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 35 του 
ν. 4024/2011 και ύστερα από την υπ’ αρ. 3/ 27-10-2022 
(Θέμα 2ο) θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου του Νοσοκομείου μας, μετατάσσεται η μόνιμη 
υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας ΚΑΣ-
ΣΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Μάρκου από θέση κλάδου ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ σε θέση κατηγορίας ΔΕ ΔΙ-
ΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ σε κενή οργανική θέση.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 5169/22-11-2022).

Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ   

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