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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14352/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 πί−
νακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ειδικού 
υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετα−
τάσσεται η ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αβραάμ, 
μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑ−
ΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1 (Μ.Κ.1), 
σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 
(οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση 
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14353/16.10.2013 απόφαση του Δι−
οικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 (άρθρο 91), 
4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που 
εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 
απόφασης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλί−
ου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται η ΚΟΝΤΡΑΦΟΥ−
ΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος του 
Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας 
ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με βαθ−
μό Ε΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 3 (Μ.Κ.3), σε κενή οργανική 
θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 
ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και 
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14356/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 

(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ειδικού 
υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετα−
τάσσεται η ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Φιλίππου, μόνιμη 
υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙ−
ΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νο−
σηλευτών, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1 (Μ.Κ1), 
σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 
(οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση 
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14363/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, 
μετατάσσεται η ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Μιχαήλ, μόνιμη 
υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙ−
ΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νο−
σηλευτών, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2 (Μ.Κ2), 
σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 
(οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση 
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14366/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΓΚΡΙΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη, 
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μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Βο−
ηθών Νοσηλευτών, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό κλι−
μάκιο 3 (Μ.Κ3), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14403/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Πανα−
γιώτη, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 1 (Μ.Κ1), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14404/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του 
Σταύρου, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ−
ΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικό−
τητας ΔΕ Βοη θών Νοσηλευτών, με βαθμό Ε΄ και μισθο−
λογικό κλιμάκιο 0 (Μ.Κ0), σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14407/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, 
μετατάσσεται η ΚΑΛΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κωνσταντί−
νου, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 2 (Μ.Κ2), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14411/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργεί−
ου Υγείας, μετατάσσεται η ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 
Δημοσθένη, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ει−
δικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με βαθμό Ε΄ και μι−
σθολογικό κλιμάκιο 1 (Μ.Κ1), σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14410/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΚΑΡΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Σωτη−
ρίου, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με βαθμό Δ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 3 (Μ.Κ3), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14413/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΚΟΛΙΠΕΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Ιω−
άννη, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με βαθμό Β΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 0 (Μ.Κ0), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).
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Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14414/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τρι−
μελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουρ−
γείου Υγείας, μετατάσσεται η ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ 
του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ει−
δικότητας ΔΕ Βοη θών Νοσηλευτών, με βαθμό Γ΄ και μι−
σθολογικό κλιμάκιο 1 (Μ.Κ1), σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14438/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΣΤΟΪΛΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ του Γεωρ−
γίου, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 3 (Μ.Κ3), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14430/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του 
Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ−
ΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότη−
τας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Ε΄ και μι−
σθολογικό κλιμάκιο 1 (Μ.Κ1), σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14409/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 

και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ευάγ−
γελου, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΔΕ Διοι κητικού − Λογιστικού, με βαθμό Δ΄ και μισθο−
λογικό κλιμάκιο 3 (Μ.Κ3), σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14449/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του 
Κοσμά, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ−
ΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικό−
τητας ΔΕ Διοι κητικού − Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και μι−
σθολογικό κλιμάκιο 3 (Μ.Κ3), σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14445/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, 
μετατάσσεται ο ΤΣΑΦΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου, 
μόνιμος υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 
− ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 
Διοι κητικού − Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 4 (Μ.Κ4), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14412/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 



9338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, 
μετατάσσεται η ΚΟΛΛΙΟΥΛΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του Δημτρίου, 
μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοι−
κητικού − Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλι−
μάκιο 3 (Μ.Κ3), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14444/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, 
μετατάσσεται ο ΤΣΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλεί−
ου, μόνιμος υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΔΕ Διοι κητικού − Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και μισθο−
λογικό κλιμάκιο 2 (Μ.Κ2), σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14357/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΒΑΛΛΕΫ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Αθα−
νασίου, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 2 (Μ.Κ2), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14358/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, 
μετατάσσεται η ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΛΟΥΪΖΑ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του 
Ευσταθίου, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ−

ΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικό−
τητας ΠΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Δ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 1 (Μ.Κ1), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14406/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τρι−
μελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουρ−
γείου Υγείας, μετατάσσεται η ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του 
Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ−
ΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικό−
τητας ΠΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 1 (Μ.Κ1), σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14421/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 πί−
νακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ειδικού 
υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετα−
τάσσεται η ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ισαάκ, μόνιμη υπάλ−
ληλος του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτικής, με 
βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 0 (Μ.Κ0), σε κενή ορ−
γανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανι−
σμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασί−
ας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14448/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσονται οι κάτωθι μόνιμοι υπάλληλοι του 
Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», της κατη−
γορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟ−
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, σε κενές οργανικές θέσεις του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο ως ακολούθως: 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ

ΒΑΘ−
ΜΟΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

1 ΜΥΡΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ΄ ΜΚ5

2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ Δ΄ ΜΚ4

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013). 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14442/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, 
μετατάσσονται οι κάτωθι μόνιμοι υπάλληλοι του Γ.Ν.Ν.Ι. 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ − ΠΑΤΗΣΙΩΝ», της κατηγορίας ΤΕ 
κλάδου/ειδικότητας ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, σε κενές ορ−
γανικές θέσεις του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (ορ−
γανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση ερ−
γασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ως ακολούθως: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘ−
ΜΟΣ

ΜΙΣΘΟ−
ΛΟΓΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑ−

ΚΙΟ

1 ΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β΄ ΜΚ2

2 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Β΄ ΜΚ0

3 ΓΚΑΤΖΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε΄ ΜΚ2

4 ΖΕΜΠΕΡΛΙΚΟΥ ΓΕΩΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ΄ ΜΚ3

5 ΚΑΡΤΕΡΗ ΛΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε΄ ΜΚ2

6 ΚΛΑΨΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε΄ ΜΚ2

7 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε΄ ΜΚ2

8 ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΙΑΣ Ε΄ ΜΚ2

9 ΛΑΖΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ε΄ ΜΚ2

10 ΜΙΣΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε΄ ΜΚ1

11 ΜΟΥΓΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ΄ ΜΚ1

12 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ΄ ΜΚ1

13 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε΄ ΜΚ1

14 ΡΑΠΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε΄ ΜΚ1

15 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ε΄ ΜΚ1

16 ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ΄ ΜΚ3

17 ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ−ΛΟΥΪΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε΄ ΜΚ1

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013). 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14416/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται ο ΚΟΥΡΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
– ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότη−
τας ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με βαθμό Β΄ και μι−

σθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1 σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14441/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το 
ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του 
τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουρ−
γείου Υγείας, μετατάσσονται οι κάτωθι μόνιμοι υπάλ−
ληλοι του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 
σε κενές οργανικές θέσεις, κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ει−
δικότητας ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡ−
ΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), με την ίδια 
σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ως 
ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ

ΒΑΘ−
ΜΟΣ Μ.Κ

1 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ε΄ ΜΚ1

2 ΠΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ΄ ΜΚ1

3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  Ε΄ ΜΚ1

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14434/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΠΙΕΤΡΗ ΙΟΥΣΤΙΝΗ του ΑΝΑΣ−
ΤΑΣΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – 
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό ΣΤ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο ΜΚ0 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14435/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟ−
ΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ει−
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δικότητας ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ με βαθμό Ε΄ και μισθολογι−
κό κλιμάκιο ΜΚ2 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14439/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ειδικού 
υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετα−
τάσσεται η ΣΥΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, μόνιμη 
υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕ−
ΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΒΟΗΘΩΝ ΝΟ−
ΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό ΣΤ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ0 
σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 
(οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση 
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14443/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το 
ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του 
τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουρ−
γείου Υγείας, μετατάσσεται η ΤΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩ−
ΑΝΝΗ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – 
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό ΣΤ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο ΜΚ0 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14446/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, 
μετατάσσεται η ΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑ−
ΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΒΟ−
ΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό ΣΤ΄ και μισθολογικό κλι−
μάκιο ΜΚ0 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), με την 
ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο 
που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14451/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγεί−
ας, μετατάσσεται η ΜΠΛΕΤΣΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣ−
ΤΟΛΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
– ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότη−
τας ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό Ε΄ και μισθολογι−
κό κλιμάκιο ΜΚ0 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14422/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, 
μετατάσσεται η ΛΟΓΓΙΤΣΙΩΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΠΥ−
ΡΙΔΩΝΑ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
– ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότη−
τας ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό Γ΄ και μισθολογι−
κό κλιμάκιο ΜΚ0 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14420/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργεί−
ου Υγείας, μετατάσσεται η ΚΥΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του 
ΗΛΙΑ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – 
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό ΣΤ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο ΜΚ0 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14415/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
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(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΚΟΥΡΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
– ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότη−
τας ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό Γ΄ και μισθολογι−
κό κλιμάκιο ΜΚ3 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14401/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου 
Υγείας, μετατάσσεται η ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙ−
ΛΕΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – 
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο ΜΚ3 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14431/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το 
ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του 
Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται η ΠΕΠΠΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑ−
ΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/
ειδικότητας ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό Ε΄ και 
μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1 σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και 
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14365/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το 
ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του 
τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουρ−
γείου Υγείας, μετατάσσεται η ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του 
ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – 
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό ΣΤ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο ΜΚ0 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14359/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το 
ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του 
τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουρ−
γείου Υγείας, μετατάσσεται η ΒΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΑ−
ΝΕΛΛΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
– ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότη−
τας ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό Γ΄ και μισθολογι−
κό κλιμάκιο ΜΚ3 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14432/17.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το 
ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του 
Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται η ΠΑΡΤΑΛΗ ΑΝΑΣ−
ΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου/ειδικότητας ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙ−
ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμά−
κιο ΜΚ4 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), με 
την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14367/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το 
ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης 
του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του 
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Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται ο ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος του 
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορί−
ας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΩΝ με βαθμό Γ΄ και 
μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ3 σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.
Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και 
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14419/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς 
και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3/2013 πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κα−
τόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμε−
λούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργεί−
ου Υγείας, μετατάσσεται η ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του 
ΦΩΤΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
– ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότη−
τας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με βαθμό Δ΄ και μι−
σθολογικό κλιμάκιο ΜΚ5 σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.

Β΄/11.03.2013), με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14351/16.10.2013 απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 
(άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2οικ.25308/17.9.2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2013 
πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του τριμελούς ει−
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγεί−
ας, μετατάσσεται ο ΑΖΙΖ ΟΓΛΟΥ ΑΪΣΕ του ΜΟΥΜΙΝ, 
μόνιμος υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑ−
ΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΡΟ−
ΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο ΜΚ0 σε κενή οργανική θέση του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (οργανισμός 557 ΦΕΚ/τ.Β΄/11.03.2013), 
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 4551/21.10.2013)

Ο Διοικητής

ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ
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