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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Υγείας

2 Υπουργείο Δικαιοσύνης

1    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 60963/1.11.2022 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 Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης», διορίζεται η ιατρός Δέσποινα Ελευθεριάδη 
του Νικολάου σε θέση ειδικευμένης ιατρού Παιδιατρικής 
στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ για τη Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Οργανική Μονάδα έδρας 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4816/2.11.2022). 
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9610810157/16.11.2022). 
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 123826/ 

16.11.2022).  

     Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 64401/3.11.2022 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 δη-
μόσιας διοίκησης», διορίζεται η ιατρός ΜΑΡΙΑ ΝΟΝΗ 
του Σταμάτιου σε θέση ειδικευμένης ιατρού Παιδιατρι-
κής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ του Γ.Ν. Παί-
δων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» θέση επί θητεία του κλά-
δου ιατρών Ε.Σ.Υ. 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4854/7.11.2022). 
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1131152983/17.11.2022). 
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 124268/ 

17.11.2022).  

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 64389/3.11.2022 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 Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης», διορίζεται η ιατρός Δήμητρα Δημοπούλου 
του Άγγελου σε θέση ειδικευμένης ιατρού Παιδιατρικής 
στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ του Γ.Ν. Παίδων 
Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» θέση επί θητεία του κλάδου ια-
τρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4854/7.11.2022). 
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4212857468/18.11.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 124532/ 

18.11.2022).  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16194 Τεύχος Γ’ 2948/28.11.2022

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 56964/2.11.2022 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 Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσι-
ας διοίκησης», διορίζεται η ιατρός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΙΟΥ 
του Σπυρίδωνα σε θέση ειδικευμένης ιατρού Παθολογι-
κής Ανατομικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ 
του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4853/7.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-

κού Ελληνικού Δημοσίου: 8571125116/19.9.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 90996/ 

19.9.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 63386/1.11.2022 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 Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης», διορίζεται η ιατρός Μαρίνα Μητρογιώργου 
του Κωνσταντίνου σε θέση ειδικευμένης ιατρού Παιδια-
τρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ για τη Μο-
νάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Γ.Ν. ΕΛΕ-
ΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Οργανική Μονάδα έδρας 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4816/2.11.2022). 
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9710671978/16.11.2022). 
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 123830/ 

16.11.2022).  

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 64412/3.11.2022 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 Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσι-
ας διοίκησης», διορίζεται η ιατρός Ευγενία Μάγκου του 
Ιωάννη σε θέση ειδικευμένης ιατρού Παιδιατρικής (με 
εμπειρία στην παιδιατρική ογκολογία) στον εισαγωγικό 
βαθμό Επιμελήτριας Β’ του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4854/7.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1084418981/21.11.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 124813/ 

21.11.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 64406/3.11.2022 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, Οργάνω-
ση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρ-
μακο και άλλες διατάξεις», του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης», διορίζεται η ιατρός Γεωργία 
Μαλακασιώτη του Στυλιανού σε θέση ειδικευμένης ια-
τρού Παιδιατρικής (με εμπειρία στην παιδιατρική νεφρο-
λογία) στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ του Γ.Ν. 
Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» θέση επί θητεία του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4854/7.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8512210055/21.11.2022). 
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 124805/ 

21.11.2022).  

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.61409/08.11.2022 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 προστασίας 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 άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης», διορίζεται ο ιατρός ΙΩΑΝ-
ΝΙΔΗΣ Ραφαήλ του Ευστράτιου σε θέση ειδικευμένου ια-
τρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας με βαθμό Επιμελητή 
Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, θέση επί θητεία του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4896/10.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1011177043/16.11.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 124208/ 

16.11.2022).
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    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ. 65258/08.11.2022 
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 Συστήματος 
Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμί-
σεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
διορίζεται ο ιατρός ΚΕΥΣΕΝΙΔΗΣ Σάββας του Ιωάννη σε 
θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογί-
ας με βαθμό Επιμελητή Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβά-
λας, θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4896/10.11.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1611712491/16.11.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 124213/ 

16.11.2022).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.61403/08.11.2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του 
ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προ-
στασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες δι-
ατάξεις», όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμί-
σεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», δι-
ορίζεται η ιατρός ΠΙΛΑΛΙΔΟΥ Άννα του Αλεξάνδρου σε 
θέση ειδικευμένης ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας με 
βαθμό Επιμελήτριας Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 
θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4896/10.11.2022). 
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3011992504/16.11.2022). 
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 123923/ 

16.11.2022).  

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.60211/03.11.2022 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 προστασίας 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 άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», διορίζεται η ιατρός 

ΓΚΕΛΕΒΕ Γεωργία του Κωνσταντίνου σε θέση ειδικευμέ-
νης ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας με βαθμό Δι-
ευθύντριας στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4832/04.11.2022). 
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1071072668/15.11.2022). 
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 123723/ 

15.11.2022).  

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.60156/02.11.2022 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 προστασίας 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 άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», διορίζεται η ιατρός 
ΣΥΝΕΚΙΔΟΥ Ειρήνη του Χρήστου σε θέση ειδικευμένης 
ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής με βαθμό Επιμελήτρι-
ας Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ», θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4825/03.11.2022). 
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2211074451/15.11.2022). 
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 123708/ 

15.11.2022).  

   Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.60160/03.11.2022 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 προστασίας 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 άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», διορίζεται η ιατρός 
ΜΠΟΓΙΑ Ευτέρπη του Δημητρίου σε θέση ειδικευμένης 
ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστη-
ριακής Ιατρικής με βαθμό Επιμελήτριας Β’ στο Γενικό Νο-
σοκομείο Ημαθίας - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονά-
δα Νάουσας, θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 4832/04.11.2022). 
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7659693565/16.11.2022). 
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 124163/ 

16.11.2022).  

Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Με προεδρικό διάταγμα της 21ης Νοεμβρίου 
2022, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 
90 του Συντάγματος, της παρ. 1 του άρθρου 59 και 
των άρθρων 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94) και την υπ αρ. 
191/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπώ-
νται, με αίτησή τους, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, για 
έξι (6) μήνες, οι Πρόεδροι Εφετών Αθηνών, Ευαγγελία 
Αρβανίτου του Άγγελου και Δήμητρα Ολυμπίου του 
Νικολάου.

  Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

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