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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Φ. 10035/27539/934 (1)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την έκδοση, διανο−

μή και τήρηση του «ειδικού βιβλίου κυκλοφορί−
ας ΤΑΞΙ» της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 
(Α΄ 170). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 − 13 του ν. 2676/1999 

(Α΄ 1).
2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 και 7 του άρθρου 51 

του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 

2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει.
4. Τι διατάξεις του π.δ. 258/2005 (Καταστατικό του 

Ο.Α.Ε.Ε.) όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων 

τις Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ25/06.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (Β΄ 2792)

8. Την υπ’ αριθμ. 1099/συν. 196/24.10.2011 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε..

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΟΙΚ. Φ.515/47/22.02.2012 βεβαίωση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της πί−
στωσης.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Ο.Α.Ε.Ε., που προβλέπεται να μην ξεπερνά το ποσό των 
50.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τον κωδικό 0891 
«εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις» του 
Προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε., αποφασίζουμε:

1. Το «ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» (στο εξής ειδικό 
βιβλίο) που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 
51 του ν. 3996/2011 αποτελείται από 50 διπλά αριθμη−
μένα φύλλα (καρμπονιζέ), διαστάσεων A4 με σκληρό 
εξώφυλλο.

Ο τύπος, η μορφή και οι προδιαγραφές του ειδικού 
βιβλίου εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο στην Απόφαση 
αυτή Παράρτημα.

2. Η χορήγηση του ειδικού βιβλίου γίνεται δωρεάν 
από το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. με 
βάση τη μόνιμη κατοικία του ιδιοκτήτη ή την έδρα της 
επιχείρησης. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η χορήγηση 
του ειδικού βιβλίου γίνεται από το Περιφερειακό Τμήμα 
της επιλογής των συνιδιοκτητών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Αίτηση του ιδιοκτήτη του Δ.Χ. επιβατικού αυτοκι−

νήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξου−
σιοδότηση του ιδιοκτήτη που θα παραλάβει το ειδικό 
βιβλίο ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλο−
φορίας του Δ.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, για το οποίο 
ζητείται το ειδικό βιβλίο.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δη−
λώνονται:

• όλα τα Δ.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) που έχει 
στην ιδιοκτησία του
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• οι συνιδιοκτήτες, εφόσον υπάρχουν
• το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός
• ότι δεν έχει παραλάβει και δεν θα παραλάβει άλλο 

ειδικό βιβλίο από άλλο Περιφερειακό Τμήμα του Οργα−
νισμού για το ίδιο αυτοκίνητο.

3. Την ευθύνη για τη συμπλήρωση των δύο πλευρών 
του εξώφυλλου του ειδικού βιβλίου φέρει ο Ο.Α.Ε.Ε., των 
δυο πρώτων φύλλων ο/οι ιδιοκτήτης/ τες, των δε υπολοί−
πων φύλλων του ειδικού βιβλίου ο κάθε οδηγός πριν την 
έναρξη της εργασίας του. Στις περιπτώσεις μισθωτών 
οδηγών την ευθύνη φέρει ο εργοδότης τους. Το ειδικό βι−

βλίο τηρείται εντός του Δ.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου και 
επιδεικνύεται σε κάθε περίπτωση ελέγχου των αρμοδίων 
ελεγκτικών οργάνων του Ο.Α.Ε.Ε. ή του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. ή 
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Νέο ειδικό βιβλίο χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις 
αποδεδειγμένης απώλειας του προηγούμενου ή με τη 
διαπίστωση συμπλήρωσης των φύλλων του προηγού−
μενου με παράλληλη παράδοση του παλαιού, το οποίο 
φυλάσσεται στον ασφαλιστικό φάκελο του ιδιοκτήτη.

4. Το κόστος της έκδοσης του ειδικού βιβλίου βαρύνει 
τον Προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Ε..
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 5452/5245 (2)

Λειτουργία λαϊκών αγορών του Δήμου Αμαρουσίου 
της περιοχής Γ΄ Αθηνών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/
1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/
2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας 
Περιφέρειας μπορεί με απόφαση τον να εγκρίνει την 
ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών 
στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς και θεσσα−
λονίκης, ύστερα από πρόταση τον οικείου Οργανισμού 
Λαϊκών Αγορών και γνώμη τον οικείου δημοτικού συμ−
βουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης, σύμφωνα με τις οποίες «Οι Αποκεντρωμέ−
νες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών 
Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντί−
στοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορί−
ζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄),
καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και 
στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, 
με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το 
άρθρο 186 τον παρόντος νόμου, στις περιφέρειες».

4. Το υπ’ αριθμ. 1447/31−12−2012 έγγραφο του Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας − Πειραιά με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 3/24−1−2012 (Θέμα 8ο) Πράξη 
του Διοικητικού του Συμβουλίου μαζί με την αρ. 334/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρου−
σίου, και το αρ. 1014/22/65−α΄/23−11−2011 έγγραφο της 
Τροχαίας Κηφισιάς.

5. Την υπ’ αριθμ. 394/1690/9−2−11 (ΦΕΚ Β΄ 597/11−4−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία των λαϊκών αγορών Αμα−
ρουσίου ως εξής:

Α. Πολύδροσο:
1) Οδός Ροδοδάφνης (από Φραγκοκλησιάς έως Μο−

νεμβασιάς) από 1−10−2011 έως 31−1−2012
2) Οδός Ακακιών (από Στρ. Ρογκάκου έως Εθν. Μακα−

ρίου) από 1−2−2012 έως 31−5−2012
3) Οδός Κριεζή (από Φραγκοκλησιάς έως Καρκαβίτσα) 

από 1−6−2011 έως 30−9−2012

Β. Αμαρούσιο:
1) Οδός Αθ. Διάκου (από Νερατζιωτίσσης έως Λ. Κα−

τσώνη) από 1−10−2011 έως 31−1−2012
2) Οδός Δ. Γούναρη (από Νερατζιωτίσσης έως 25ης 

Μαρτίου) από 1−2−2012 έως 31−5−2012
3) Οδός Μ. Αλεξάνδρου (από Νερατζιωτίσσης έως 

Ναυαρίνου) από 1−6−2012 έως 30−9−2012.
Γ. Ανατολικό Μαρούσι:
Στην Οδό Σισμανογλείου (από Λεμονά έως Μουργκά−

νας) από 1−10−2011 έως 30−9−2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012 

Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

    Αριθμ. 1617/131 (3)
Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Νε−
στορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 
(ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Αρρένων).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 280 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ  

87/τ. Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

β) Του άρθρου 10 του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/
28−12−2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 5 του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄/28−06−2006)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις».

δ) Του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206/τ. Α΄) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 
και άλλες διατάξεις».

ε) Του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ Α΄ 28) «Σύσταση 
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».

στ) Του π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− 
Δυτικής Μακεδονίας».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/66/26001/30−12−2011 Από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ/33/27−
12−2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκαν έντεκα 
(11) συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης χρονικής 
διάρκειας, για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού χωρικής μας αρ−
μοδιότητας (Δυτικής Μακεδονίας), μεταξύ των οποίων 
μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ του Δήμου 
Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011/σε 
ορθή επανάληψη της 9ης−1−2012 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι εγκρίθηκαν 
έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τους ΟΤΑ Α΄ 
βαθμού χωρικής μας αρμοδιότητας (Δυτικής Μακεδονί−
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ας), μεταξύ των οποίων μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου 
για το ΚΕΠ του Δήμου Νεστορίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Καστοριάς.

4. Οι υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007 εγκύκλιοι της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις που 
θα συναφθούν βάσει των ανωτέρω εγκρίσεων λύονται 
αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στε−
λέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

5. Τα υπ’ αριθμ. 40739/27−9−2011 και 46352/4−11−2011 
έγγραφα του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ της 
Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, περί κάλυψης δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ.

6. Το γεγονός ότι η από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη για τις μισθώσεις έργου των ΚΕΠ, για το 
έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση της σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου με το ΚΕΠ του Δήμου Νεστορίου της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Καστοριάς (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας 
Αρρένων), δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με την προϋπό−
θεση εφαρμογής των παρακάτω όρων:

1. Η σύμβαση που θα συναφθεί βάσει της ανωτέρω 
έγκρισης λύεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας στελέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό 
σύμφωνα και με τις αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−08−
2007 και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−09−2007 εγκυκλίους 
της υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του Ν. 3812/
2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγματοποι−
είται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία και τα 
κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α) όπως 
ισχύουν. Είναι προφανές ότι η ανακοίνωση για τη σύναψη 
των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υπο−
ψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν 
υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια συνολική 

δαπάνη ύψους 10.560,00 Ευρώ ή 12.000,00 Ευρώ (ανά−
λογα με τις παρακάτω υποπεριπτώσεις) για τη μία (1) 
σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του Δήμου Νεστορί−
ου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το έτος 
2012, η οποία θα καλυφθεί από τις συνολικές πιστώσεις 
που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό και 
αφορούν στην απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πό−
ρων των Δήμων που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών 
(Ε.Φ.07−120 ΚΑΕ 0005).

1. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότε−
ρη των 24 μηνών, η μηνιαία αμοιβή του συμβασιούχου 
ανέρχεται στα 880,00 Ευρώ.

2. Σε ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύ−
τερη των 24 μηνών, για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής 
αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 Ευρώ.

2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 1.000 Ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2012

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

F
(4)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Ταχτιντή Μαριάνα του Μιχαήλ.

  Με την υπ’ αριθμ. 1560/28−2−2012 απόφαση της Αντιπε−
ριφερειάρχου Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 
247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 
93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43) και 
του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 
(Α΄ 87), χορηγείται στην Ταχτιντή Μαριάνα του Μιχα−
ήλ, κάτοικο Γιάννουλης, άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες 
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Η Αντιπεριφερειάρχης

ΡΕΝΑ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ
F

(5)
    Μεταφορά θέσης ΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

 Με την υπ’ αριθμ. 41η/21−12−2011 πράξη του Αναπλ. Διοι−
κητή του Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και σύμφωνα με 
τις διατάξεις των αρθρ. 70, 73 και 74 του Ν. 3528/07, το 
αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15−12−2011 έγγραφο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, την αριθμ. 11/Θ.4ο/18−11−2011 
γνωμοδότηση του Β΄ Κ.Υ.Σ. Υπαλλήλων Νοσοκομείων 
της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδο−
νίας, μετατάσσεται η Κοσμίδου Αναστασία του Ευαγ−
γέλου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 
Δακτυλογράφων, σε θέση της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, με ταυτόχρονη μεταφορά 
της θέσης της υπαλλήλου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 757/26−1−2012).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1143113311/26−8−2011).

  Ο Αναπλ. Διοικητής κ.α.α.

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
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