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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  (1)
Ειδική Έκθεση Ελέγχου του άρθρου 153 του ν. 2960/2001 

σε βάρος του Παύλου Καϊάφα του Γρηγορίου και του 
Μάρκου Αναστασίου του Βασιλείου.

  Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων Περ/κής Διεύθυνσης Ατ−
τικής συνέταξε την υπ’ αριθμ. 35476/6149/03/31.10.2006 
Ειδική Έκθεση Ελέγχου σε βάρος του Παύλου Καϊάφα, 
του Μάρκου Αναστασίου και άλλων προσώπων, οι οποίοι 
προέβησαν σε μη νόμιμες πράξεις λαθρεμπορίας κα−
πνικών κατά παράβαση των άρθρων του ν. 2960/2001, 
με αποτέλεσμα το Δημόσιο να υποστεί ζημία ανερχό−
μενη στο ποσό των 3.918.931,18 € συνολικά. Για τούτο 
κατά του ΚΑΪΑΦΑ ΠΑΥΛΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
Η 474208/1967, αγνώστου διαμονής και του ΜΑΡΚΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Σ 523091/1997, 
ομοίως αγνώστου διαμονής, λαμβάνονται τα προβλεπό−
μενα από το άρθρο 153 του ν. 2960/2001 μέτρα για την 
διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

  Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΣ

F

Αριθμ. οικ. 66856/2014 (2)
    Προσθήκη τμημάτων στο Ελληνικό Ωδείο − 

Παρ. Ν. Ιωνίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης».

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α/2003).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» ΦΕΚ 98/τ.Α/2005).

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 7/τ.Α/1966).
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ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ. ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι−
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.» (ΦΕΚ 987 
τ.B/28.11.1991).

3. Την υπ’ αριθμ. 11870/2536/27.2.1992 απόφαση του 
ΥΠΠΟ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και 
λειτουργίας Παραρτήματος του Ελληνικού Ωδείου στη 
Νέα Ιωνία Βόλου (ΦΕΚ 209/τ.Β/1992).

4. Την από 7.7.2008 αίτηση του Ελληνικού Ωδείου, με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την λειτουργία στο Ελληνικό Ωδείο − 
Παρ. Νέας Ιωνίας Βόλου Σχολών Σαξοφώνου, Εγχόρδων 
και Σαξοφώνου καθώς και Τιμημάτων Αντιστίξεως, Φυ−
γής και Ενοργανώσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

(3)
Μετάταξη υπαλλήλων.

    Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ/58094/20.6.2008 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού 
του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 9 (παρ.6) του ν. 2433/1996 
μετατάσσεται από 22.5.2008, ο Σκοτώρης Γεώργιος 
του Εμμανουήλ, μόνιμος υπάλληλος με Β΄ βαθμό και 8° 
μισθολογικό κλιμάκιο του Κλάδου ΔΕ Νυκτοφυλάκων 
Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, στον Κλάδο ΔΕ Φύλαξης−Πλη−
ροφόρησης του ίδιου Υπουργείου, με τον ίδιο βαθμό 
και το αυτό μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει και σε 
προσωρινή θέση στο Μουσείο και χώρο Ασκληπιείου 
Επιδαύρου και Ιερό Μαλεάτα της Δ΄ Εφορείας Προϊ−
στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, επειδή έχει τις 
απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (παρ. 6) του 
ν. 2433/1996, ο ανωτέρω υποχρεούται να παρέχει υπηρε−
σία νυκτοφύλαξης, μέχρι την πλήρωση της κενής θέσης 
που δημιουργείται με τη μετάταξή του.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠΟ/2913/26.6.2008).

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

F
(4)

Μετάταξη υπαλλήλων.

    Με την υπ’ αριθμ. 131/2008 απόφαση του Προέδρου του 
Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής (για την 
ίδρυση κοινού νεκροταφείου) που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 183 του ν. 3584/2007, και το 2ο 
πρακτικό (θέμα 9ο) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προ−
σωπικού ΟΤΑ Ν. Πειραιά μετατάσσεται ο ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ειδικότητας ΔΕ1 Διοικητικού 
Λογιστικού σε νέα συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
ειδικότητας ΤΕ Διοικητικών Λογιστών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 1.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6021 του 
προϋπολογισμού του Συνδέσμου οικονομικού έτους 
2008.

(Αριθμ. απόφ. Ν. Πειραιά: 07/ΔΤΑ/6617/2008).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

F

    Αριθμ. 2133 (5)
Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) 

τρία χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων 
εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. 
Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και Κράψης, Δήμων Περάμα−
τος, Εγνατίας και Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας κ.λπ.»
1.2. Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην 

Περιφέρεια».
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασι−

κού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 
7 του ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπλη−
ρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969».

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18.12.1985) 
κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπα−
νίδας.

3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 δ/γή του Υπουρ−
γείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου 
χρόνου».

4. Την υπ’ αριθμ. 7622/1484/29.1.2008 (ΦΕΚ Β΄ 269/ 
22.2.2008) απόφαση Γεν. Γραμ. Περ. Ηπείρου «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπο−
γραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ.».

5. Το υπ’ αριθμ. 454/4.7.2008 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετι−
κής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί απαγόρευσης κυνηγίου, 
της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».

6. Το υπ’ αριθμ. 89/13.6.2008 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Ιωαννίνων «Περί απαγόρευσης κυνηγίου τις, 
για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».

7. Το υπ’ αριθμ. 5628/26.5.2008 έγγραφο του Δήμου 
Παμβώτιδας «Περί εγκρίσεως απαγόρευσης κυνηγίου, 
για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».

8. Το υπ’ αριθμ. 5/14.4.2008 απόσπασμα πρακτικού 
συνεδρίασης του Δήμου Εγνατίας «Περί εγκρίσεως 
απαγόρευσης κυνηγίου, για την στο θέμα αναφερόμε−
νη έκταση».

9. Το υπ’ αριθμ. 2836/18.069.2008 έγγραφο του Δήμου 
Περάματος «Περί εγκρίσεως απαγόρευσης κυνηγίου, 
για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».

10. Την υπ’ αριθμ. 58580/2405/4.7.2008 αναφορά − πρό−
ταση του Δασαρχείου Ιωαννίνων «Περί απαγόρευσης 
κυνηγίου ορισμένου χρόνου, για την στο θέμα αναφε−
ρόμενη έκταση».
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11. Το γεγονός ότι στην περιοχή του θέματος επικρα−
τούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυ−
ξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού 
πλούτου, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
(3) τρία χρόνια, σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων 
εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιοχής Τοπ. Διαμ. 
Μάζιας, Γότιστας και Κράψης Δήμων Περάματος, Εγνα−
τίας και Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων, η οποία απεικο−
νίζεται στο συνημμένο στην παρούσα χάρτη με κλίμακα 
1:50.000 του Δασάρχη Ιωαννίνων και της οποίας τα όρια 
έχουν ως ακολούθως.

Αρχίζουν από τη θέση «Αναψυκτήριο» του υψώματος 
Δρίσκου επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων − Μετσόβου 
και με κατεύθυνση Νοτιοανατολική ακολουθούν τον 
δασόδρομο κατά μήκος της ράχης Δρίσκου μέχρι τη 
θέση «Εικόνισμα». Από εκεί ακολουθούν τον υπάρχοντα 
δρόμο προς τον παλιό οικισμό

«Παλιογκορίτσα» και τον οικισμό «Δρίσκου». Από εκεί 
ακολουθούν την ασφαλτοστρωμένη οδό μέχρι να συνα−
ντήσουν την επαρχιακή οδό «Δροσοχωρίου − Κράψης», 
την οποία ακολουθούν προς «Κράψη» μέχρι τη γέφυρα 
«Κράψης» στον ποταμό Άραχθο. Στη συνέχεια ακολου−
θούν προς τα ανάντη τον ρου του ποταμού «Αράχθου» 

μέχρι τη συμβολή του Ματσοβίτικου και του Ζαγορί−
τικου ποταμού. Από εκεί ακολουθούν τον Ζαγορίτικο 
ποταμό μέχρι τη γέφυρα της «Μπαλντούμας». Από την 
γέφυρα της «Μπαλντούμας» ακολουθούν την νέα Εθνική 
οδό Μετσόβου − Ιωαννίνων έως ότου συναντήσουν τη 
θέση «Αναψυκτήριο» του υψώματος Δρίσκου, από όπου 
άρχισαν.

Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η 
προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου 
και από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η τήρηση της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλή−
λους, Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους στην 
Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι 
παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσης της και λήγει στις 31.7.2011. 

 Ιωάννινα, 9 Ιουλίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΨΑΡΟΒΑΣΙΛΗΣ 
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   Αριθμ. 17566 (6)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου

στο Δήμο Ασσήρου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α΄/1997), β) των άρθρων 
6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) και γ) τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/1992) αναφορικά με τον έλεγχο 
των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικη−
τικές πράξεις.

2. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/Α΄/28.12.2006), που 
αφορά στην αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και παρατάθηκε με την όμοια αριθμ. 
15/21.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 288/Α΄/24.12.2007).

3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 37183/12.6.2008 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό 
ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/141/4270/4271/8.5.2008 
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παράγρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 
29403/12.6.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι συμβάσεις 
μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος και για τις οποίες είχαν 
υποβληθεί σχετικά αιτήματα.

4. Το υπ’ αριθμ. 3267/8.2.2008 έγγραφό μας που αφορά 
στην εισήγησή μας για την απασχόληση προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Ασσήρου.

5. Την υπ’ αριθμ. 6/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ασσήρου για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου με πρόβλεψη στους αντίστοιχους κωδικούς του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2008, συνολικού πο−
σού 21.000,00 €, για την αντιμετώπιση της δαπάνης των 
συμβάσεων αυτών.

6. Την από 24.1.2008 γνωμοδότηση του δικηγόρου 
Φώτη Παλαιοχωρινού, η οποία βεβαιώνει ότι οι κατω−
τέρω συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία 
και είναι γνήσιες συμβάσεις έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι 
απαραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου στο Δήμο Ασσήρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής:

ΑΤΟΜΑ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έναν (1) ΠΕ
Πολιτικό Μηχανικό

Σύνταξη μελετών, επί−
βλεψη τεχνικών έργων

ΣΥΝΟΛΟ 1

Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι 
αυτό που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 6/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ασσήρου.

Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
ένα (1) έτος για συνολική παράδοση του έργου.

Το συνολικό ποσό αμοιβής δεν θα υπερβεί το ποσό 
των είκοσι μία χιλιάδων ευρώ (21.000,00 €) το οποίο είναι 
εγγεγραμμένο στον ΚΑ 30.6113 του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ασσήρου οικονομικού έτους 2008.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Ασ−
σήρου.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον 
Δήμαρχο Ασσήρου ή από το εξουσιοδοτημένο από αυ−
τόν όργανο.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου Ασ−
σήρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ 

F
   Αριθμ. 19224, 17723 (7)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120 ημε−

ρών κίνησης εκτός έδρας κατά εξήντα ημέρες για 
τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Γεωρ−
γίας Γιαννιτσών Ν.Α. Πέλλας, καθώς επίσης και για 
τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους και λοιπές κατηγορί−
ες υπαλλήλων (Βοηθούς Κτηνιάτρων, Εργάτες, Σπερ−
ματεγχύτες) της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Πέλ−
λας για το 2008.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−

νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες 
διατάξεις».

β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις».

γ. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2706/4.2.2008 απόφασή μας με την 
οποία καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των επιτρεπο−
μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 
Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

3. Το υπ’ αριθμ. 1586/5.6.2008 έγγραφο της Δ/νσης Κτη−
νιατρικής της Ν.Α. Πέλλας αναφορικά με την αύξηση του 
ανωτάτου ορίου των 120 ημερών κίνησης εκτός έδρας 
για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους και για λοιπές κα−
τηγορίες υπαλλήλων (Βοηθούς Κτηνιάτρων, Εργάτες, 
Σπερματεγχύτες) για τη συνέχιση των επιδημιολογικών 
ελέγχων για τη νόσο των πτηνών και για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων επιτήρησης, ελέγχου και εκρίζω−
σης βρουκέλωσης, Φυματίωσης, Μελιταίου Πυρετού και 
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών αλλά και 
προγραμμάτων ΟΣΔΕ Βοοειδών−Αιγοπροβάτων, για τον 
έγκαιρο εντοπισμό κρουσμάτων και την εφαρμογή των 
εκάστοτε εκδιδόμενων αποφάσεων.

4. Το υπ’ αριθμ. 5475/18.6.2008 έγγραφο της Δ/νσης 
Γεωργίας Γιαννιτσών, αναφορικά με την υπέρβαση του 
ανωτάτου ορίου των 120 ημερών κίνησης εκτός έδρας 
για τους Γεωτεχνικούς υπαλλήλους, για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων και πραγματοποίηση των ελέγχων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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5. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 51.800,00 € και 
θα βαρύνει τους κωδικούς: Φ 291 ΚΑΕ 071 ΙΓ’και 5243Γ. 
Φ.292 ΚΑΕ 0711, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου του 
αριθμού ημερών εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρί−
θηκαν με την κατά τα ανωτέρω απόφαση μας στους 
Γεωτεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Γεωργίας Γιαν−
νιτσών Ν.Α. Πέλλας, καθώς επίσης και στους Γεωτεχνι−
κούς υπαλλήλους και σε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων 
(Βοηθούς Κτηνιάτρων, Εργάτες, Σπερματεγχύτες) της 
Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Πέλλας για το έτος 2008, 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω.

Ν.Α. ΠΕΛΛΑΣ
Α) Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕ Γεωπόνων 60 ημέρες
Β) Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κτηνίατροι 60 ημέρες
Βοηθοί Κτηνιάτρων 60 ημέρες
Εργάτες 60 ημέρες
Σπερματεγχύτες 60 ημέρες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
    Αριθμ. 5596 (8)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

Δήμου Ανθεμίων Ν. Ημαθίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση των θεμάτων για 
την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 «Συ−
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄), το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

5. Την υπ’ αριθμ. 4978/22.6.1999 (ΦΕΚ 1650/Β/24.8.1999) 
απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε ο O.E.Υ. του Δή−
μου Ανθεμίων.

6. Την υπ’ αριθμ. 173/2007 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Ανθεμίων σχετικά με την τροποποίηση του 
O.E.Υ. του Δήμου.

7. Το υπ’ αριθμ. 18/5.5.2008 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας, στο οποίο 
διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του.

8. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά 
με την μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 173/2007 απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου Ανθεμίων, με την οποία τροπο−

ποιούνται τα άρθρα 4, 14 και 16 του Οργανισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:

Στο άρθρο 4, στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πε−
ριβάλλοντος, μετά τον Κλάδο ΠΕ3 Πολιτικών μηχανικών, 
γίνεται προσθήκη «Κλάδος ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων μηχανι−
κών, μία (1) θέση».

Στο άρθρο 15, μετά την κατηγορία ΠΕ κλάδου ΠΕ3 
Πολιτικών μηχανικών, γίνεται προσθήκη «ΠΕ4 Αρχιτε−
κτόνων μηχανικών».

Στο άρθρο 16, η παράγραφος που αναφέρεται στις θέ−
σεις Προϊσταμένων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Περιβάλλοντος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 ή ΠΕ4 
ή ΠΕ6».

2. Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 4978/22.6.1999 απόφασή 
μας, ισχύει ως έχει.

Ακροτελεύτιο Άρθρο
Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, θα προκλη−
θεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
ύψους 17.000 ευρώ, για την οποία υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον Κ.Α. 10.60.11.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βέροια, 10 Ιουλίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΝΑΣ 

F
   Αριθμ. 49638/10060 (9)
Έγκριση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού από την 

εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 
Α΄ 206), του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄ 180) και 
τις συν/νες δ/ξεις της ΠΥΣ 33/2006.

3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 14196/4.4.2003 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ.

4. Την από 27.6.2008 συναφθείσα μεταξύ Ν.Α. Εύβοι−
ας−Δήμου Διρφύων και «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» 
προγραμματική σύμβαση, για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΕ» στις 
υπηρεσίες της Ν.Α. Εύβοιας.

5. Την υπ’ αριθμ. 88.2/22.5.2008 απόφαση του Δ.Σ της 
εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», περί πρόσλη−
ψης είκοσι τριών (23) καθαριστριών, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια μέχρι 
πέντε (5) μήνες.

6. Την από 27.6.2008 βεβαίωση της Οικονομικής Υπη−
ρεσίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΞΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».

7. Την ανάγκη της υλοποίησης από την εταιρεία του 
έργου «Καθαρισμός των γραφείων Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Εύβοιας 2008», αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη από την εταιρεία «ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» είκοσι τριών (23) καθαριστριών 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό−
νου διάρκειας μέχρι πέντε (5) μήνες, για την υλοποίηση 
από την εταιρεία του έργου «Καθαρισμός των γραφείων 
των Υπηρεσιών της Ν.Α. Εύβοιας 2008».

2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι πέντε (5) 
μήνες και με προκαλούμενη δαπάνη 106.700,00 ευρώ, η 
οποία θα καλυφθεί από την επιχείρηση.

3. Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τη δια−
δικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με 
το άρθρο 9 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 10 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
(10)

    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Παναγιώτα Ντζιούνη του Ιωάννη.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΥΠ 2665/10.7.2008 απόφαση του 
Νομάρχη Άρτας χορηγείται στην Παναγιώτα Ντζιούνη 
του Ιωάννη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΦΡ. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ
F

(11)
    Χορήγηση άδειας επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ−

γού στη Χαλκιά Χρυσοβαλάντου του Ιωάννη.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 1122/11.7.2008 απόφαση του Νομάρχη Ιω−
αννίνων, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στη Χαλκιά Χρυσοβαλάντου του Ιωάννη.

  Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΒΑΣ. ΠΛΟΥΜΠΗΣ
F

(12)
Χορήγηση άδειας επαγγέλματος Κοινωνικού

Λειτουργού.

    Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 2562/3.7.2008 απόφαση του Νομάρχη 
Καρδίτσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.δ. 4018/1959 του άρθρου 24 του ν. 12/1975, του άρθρου 
19 του ν. 1763/1988 του π.δ. 93/1993, χορηγείται στην 
Παπανδρέου Βασιλική του Αθανασίου άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού για να παρέχει 
τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων Υπηρεσιών 
του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

  Με εντολή Νομάρχη

Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΙΚ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

    Αριθμ. 1733 (13)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 30/1995 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−

κησης».
2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και Λειτουρ−

γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (ΦΕΚ 
432/τ.Β/17.5.1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α).

4. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180/τ.Α).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
Γ.Λ.τ.Κ.

6. Την υποστελέχωση της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Ν.Α.Κ., γεγονός που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα 
στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

7. Την ανάγκη απασχόλησης ενός (1) υπαλλήλου κατη−
γορίας ΠΕ Χωροταξίας της Δ/νσης Εμπορίου πέραν του 
κανονικού ωραρίου για τη διεκπεραίωση των εργασιών 
της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση εργασίας ενός 
(1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Χωροταξίας της Δ/νσης Ανά−
πτυξης της Ν.Α. Κυκλάδων για τους μήνες από Ιούλιο 
μέχρι και Δεκέμβριο 2008 συνολικά για 360 ώρες και 
μέχρι 60 ώρες το μήνα.

Η αναγραφόμενη υπηρεσία θα πρέπει να εκδώσει από−
φαση συγκρότησης συνεργείου παροχής υπερωριακής 
εργασίας και να φροντίσει για την υποβολή βεβαίωσης 
που θα αφορά στην παρασχεθείσα, σύμφωνα με την 
παρούσα απόφαση μας, εργασία.

Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εν−
νιακοσίων πενήντα (1.950) Ευρώ και θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό της Ν.Α. έτους 2008, Φορέας 072, ΚΑΕ 511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ερμούπολη, 9 Ιουλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ 

F
   Αριθμ. 1734 (14)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 30/1995 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−

κησης».
2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και Λειτουρ−

γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (ΦΕΚ 
432/τ.Β/17.5.1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α).

4. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180/τ.Α).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
Γ.Λ.τ.Κ.

6. Την ανάγκη απασχόλησης ενός (1) υπαλλήλου κα−
τηγορίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΙΔΑΧ της Δ/νσης Διοικητι−
κών Υπηρεσιών πέραν του κανονικού ωραρίου για την 
εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στα κτίρια όπου 
στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας. Η εκτέλεση των 
εργασιών αυτών δεν μπορεί να γίνει εντός του κανο−
νικού ωραρίου διότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη 
λειτουργία των Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση εργασίας ενός 
(1) υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΙΔΑΧ της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων για 
τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο 2008 συ−
νολικά για 180 ώρες και μέχρι 60 ώρες το μήνα.

Η αναγραφόμενη υπηρεσία θα πρέπει να εκδώσει από−
φαση συγκρότησης συνεργείου παροχής υπερωριακής 
εργασίας και να φροντίσει για την υποβολή βεβαίωσης 
που θα αφορά στην παρασχεθείσα, σύμφωνα με την 
παρούσα απόφασή μας, εργασία.

Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εννιακο−
σίων πενήντα (950) Ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολο−
γισμό της Ν.Α. έτους 2008, Φορέας 072, ΚΑΕ 511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ερμούπολη, 9 Ιουλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ 

F
   Αριθμ. 1735 (15)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 30/1995 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−

κησης».
2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και Λειτουρ−

γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (ΦΕΚ 
432/τ.Β/17.5.1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α).

4. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180/τ.Α).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
Γ.Λ.τ.Κ.

6. Την ανάγκη απασχόλησης ενός (1) υπαλλήλου κατη−
γορίας ΔΕ Δακτυλογράφων ΙΔΑΧ του Γραφείου Νομάρ−
χη πέραν του κανονικού ωραρίου για τη διεκπεραίωση 
των εργασιών του Γραφείου αυτού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση εργασίας ενός 
(1) υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων ΙΔΑΧ του 
Γραφείου Νομάρχη της Ν.Α. Κυκλάδων για τους μήνες 
από Ιούλιο μέχρι και Δεκέμβριο 2008 συνολικά για 360 
ώρες και μέχρι 60 ώρες το μήνα.

Η αναγραφόμενη υπηρεσία θα πρέπει να εκδώσει από−
φαση συγκρότησης συνεργείου παροχής υπερωριακής 
εργασίας και να φροντίσει για την υποβολή βεβαίωσης 
που θα αφορά στην παρασχεθείσα, σύμφωνα με την 
παρούσα απόφασή μας, εργασία.

Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλι−
άδων διακοσίων (2.200) Ευρώ και θα βαρύνει τον προϋ−
πολογισμό της Ν.Α. έτους 2008, Φορέας 072, ΚΑΕ 511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ερμούπολη, 9 Ιουλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ 

(16)
   Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη Βαρκάδου Στυλιανή−Ειρήνη του Ιω−
άννη.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με την υπ’ αριθμ. 5515/7.7.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Πειραιά χορηγείται στη Βαρκάδου Στυλιανή−Ειρήνη 
του Ιωάννη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F

(17)
Μετάταξη υπαλλήλων.

    Με την υπ’ αριθμ. 1851/12.6.2008 πράξη του Προέδρου 
του ΤΕΙ Πειραιά που εκδόθηκε (Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44/2004 
τ.Α΄), τις διατάξεις των άρθρων 70, 73, 74, 77 παρ. 2 και 78 
του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/2007 τ.Α΄) και το π.δ. 50/2001 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, 
μετατάσσεται ο Γιοσάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου, 
διοικητικός υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βο−
ηθητικού Προσωπικού, σε προσωποπαγή θέση Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Τεχνικού Διαφόρων 
Ειδικοτήτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με Μ.Κ. 6, συνιστώμενη με 
δέσμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπικού κατηγορίας 
Υ.Ε. κλάδου Επιμελητών, επειδή κατέχει τίτλο σπουδών 
του τμήματος Μηχανοτεχνιτών της Κατωτέρας Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Σχολής «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ», πληροί 
δε τις λοιπές προϋποθέσεις σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία.

  Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

F
(18)

Μετάταξη υπαλλήλων.

    Με την υπ’ αριθμ. φ6/10062/23.6.2008 κοινή απόφα−
ση των Διοικητών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και της 1ης Υγειονομι−
κής Περιφέρειας Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 24, του ν. 3599/2007, του 
3527/2007, του ν. 1199/1981 και ν. 1288/1982 μετατάσσε−
ται ο υπάλληλος ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου, 
κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, από το Κέντρο 
Υγείας Νέας Μάκρης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«Σισμανόγλειο», σε αντίστοιχη συνιστώμενη προσωπο−
παγή θέση, στο Κέντρου Υγείας Πύλης του Γενικού Νο−
σοκομείου Τρικάλων .

 Οι Διοικητές

 1ης Υγειονομικής 5ης Υγειονομικής
 Περιφέρειας Αττικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
  και Στερεάς Ελλάδας
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ  
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