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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 69328 (1)
Κατανομή θέσεων και ωρών νυκτερινής εργασίας και 

εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες 
για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 
2012, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που υπη−
ρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της 
υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 2/54487/0022/31−7−2012 (Β΄2276) κοι−

νή απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

2. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015», όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση 

της παρ. 2 από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι−
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
138 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 
του ν. 1419/1984 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της ΚΥΑ 30482/22−3−1984 
(ΦΕΚ 200 Β΄).

γ) Των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 
Α΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των 
νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του 
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα 
εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

ε) Του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

στ) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 2 της από 29−12−1980 
Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομά−
δος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με άρθρο 
πρώτο του ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄).

ζ) Του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 39 Α΄/
2−3−2011).

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
υπ’ αριθμ. 62897/6−7−2012 (ΦΕΚ 2094/Β΄/6−7−2012) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωνσταντίνο Καραγκούνη».

4. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, υπ’ αριθμ. 6809/22−
7−1983 (ΦΕΚ 456/Β΄) «Καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας 
εργασίας επί του εν γένει προσωπικού των φυλακών, 
Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης».

5. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, υπ’ αριθμ. 30482/2−4−1984 
(ΦΕΚ 200/Β΄) «Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητι−
κού και φυλακτικού προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστι−
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39652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

κών και Θεραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης».

6. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι 
υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του χρόνου και για την κάλυψη των αναγκών 
τους απαιτείται η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες 
αυτών εκ μέρους των υπαλλήλων που υπηρετούν σε 
αυτές.

7. Την υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού στις ανωτέρω 
υπηρεσίες καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προ−
σωπικού σ’ αυτές λόγω αναστολής των διορισμών στο 
Δημόσιο Τομέα.

8. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες 
για τη φύλαξη των κρατουμένων.

9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσι−
ακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, λόγω της 
φύσεως της λειτουργίας τους (σε 24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του χρόνου) απαιτείται η παροχή εργασίας κατά 
τις νυχτερινές ώρες, από το προσωπικό του κλάδου ΔΕ 
Φύλαξης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης.

10. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής εργασίας από 
τους Προϊστάμενους Τμημάτων Φύλαξης των Καταστη−
μάτων Κράτησης α) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Σωφρονι−

στικού Κώδικα καθοδηγούν και εποπτεύουν τους άλλους 
υπαλλήλους και λογοδοτούν για τη σωστή εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους έχουν αναθέσει και β) κατά 
τις νυχτερινές ώρες πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο, 
προκειμένου να πραγματοποιούνται έφοδοι για έλεγχο 
των Καταστημάτων Κράτησης ώστε να μειωθούν στο 
ελάχιστο οι κίνδυνοι διασάλευσης της τάξης.

11. Το υπ’ αριθμ. 8511/5−7−2012 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το οποίο προκύπτει 
ότι εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους ενός εκατομ−
μυρίου διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαρά−
ντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (1.266.648,59) 
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πί−
στωσης του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 17−310.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται συνολική δαπάνη ύψους 750.329,67 € περίπου 
για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 
2012, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0512 
του Ειδικού Φορέα 17−310, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 
ετήσια πίστωση 5.022.700,00 Ευρώ.

13. Το γεγονός ότι οι πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0512 του 
Ειδικού Φορέα 17−310, αυξήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
2/12382/4−4−2012 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, αποφασίζουμε:
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39654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κατανέμουμε

Κατανέμουμε
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Κατανέμουμε
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39656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κατανέμουμε



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39657

Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Φύλαξης των Καταστη−
μάτων Κράτησης, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Σωφρονιστικού Κώδικα καθοδηγούν και εποπτεύουν 
τους άλλους υπαλλήλους και λογοδοτούν για τη σωστή 
εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν αναθέσει, 
δύνανται να παρέχουν υπερωριακή εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Επίσης οι ανωτέρω δύνανται να εργάζονται κατά τις 
νυχτερινές ώρες, δηλαδή από 22η ώρα μέχρι και 6η 
πρωινή, πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο, για την 
πραγματοποίηση εφόδων προς έλεγχο των Καταστη−
μάτων Κράτησης και για να μειωθούν στο ελάχιστο οι 
κίνδυνοι διασάλευσης της τάξης.

Επισημαίνεται ότι στα Καταστήματα Κράτησης που 
υπηρετούν περισσότεροι από ένας Αρχιφύλακες, ο εφο−
δεύων θα ορίζεται από τον Διευθυντή.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής απα−
σχόλησης των Αρχιφυλάκων κατά τις νυχτερινές ώρες 
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κατά 
Κατάστημα Κράτησης υπολογίζονται στο σύνολο των 
εγκεκριμένων (πίνακας ΣΤ’ & Ζ’) με την παρούσα από−
φαση, ωρών και αριθμού υπαλλήλων που δύνανται να 
εργάζονται ανά μήνα για κάθε Κατάστημα Κράτησης.

Με ευθύνη του Διευθυντή και του εκκαθαριστή κάθε 
υπηρεσίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει 
υπέρβαση του συνολικού αριθμού εγκεκριμένων ωρών 
και του αριθμού των υπαλλήλων που δύνανται να ερ−
γάζονται ανά μήνα κατά υπηρεσία, όπως καθορίζονται 
με την απόφαση αυτή.

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθείας 
στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Νομαρχιών, 
με εξαίρεση τα Καταστήματα Κράτησης του Συγκροτή−
ματος Κορυδαλλού και το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης 
Νέων Αυλώνα, τα οποία θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

F
    Αριθμ. 513.7/2012/1720 (2)

Οριοθέτηση Χώρου Λουομένων στη Θαλάσσια Περιοχή 
Ακρωτηρίου Δρεπάνου Δήμου Στυλίδας Π.Ε Φθιώτιδας.

  Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13−07−2010) «Πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Β) Το Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ 35 Α΄/04−03−2011 ) «Σύσταση 

Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
και άλλες διατάξεις».

Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κωδικοποιήθηκε με άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄/22−04−2005).

Δ) Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−06−2012 )όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149 Α΄/17−07−2012).

Ε) Το άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/73 Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου ( ΦΕΚ 261 Α΄/03−10−1973).

ΣΤ) Τις διατάξεις των άρθρων 188,220, 295 και 296 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Στυλίδας (ΦΕΚ 266 Β΄/
27−03−1978).

Ζ) Τον υπ’ αριθμ. 20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (ΦΕΚ 
444 Β΄/26−04−1999).

Η) Την ανάγκη για προστασία – ασφάλεια των λουομέ−
νων στην περιοχή Ακρωτήριο Δρεπάνου Ραχών Δήμου 
Στυλίδας Π.Ε. Φθιώτιδας

Θ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας − αγκυροβολίας κάθε 
είδους σκάφους ( κωπήλατο – μηχανοκίνητο ), καθώς 
και την διεξαγωγή οποιουδήποτε Θαλάσσιου Μέσου 
Αναψυχής (αετοσανιδας Κite – surf., ιστιοσανίδα windsurf 
κ.λ.π) στην περιοχή του Ακρωτηρίου Δρεπάνου Ραχών 
Δήμου Στυλίδας Π.Ε Φθιώτιδας που περικλείεται από 
την παραλιακή ζώνη και τις νοητές ευθείες που ορίζουν 
τα σημεία με συντεταγμένες:

Α) φ 38ο 52΄ 05΄΄ Β
λ 22ο 45΄ 28΄΄ Α
Β) φ 38ο 52΄ 05΄΄ Β
λ 22ο 45΄ 24΄΄ Α
Γ) φ 38ο 52΄ 08΄΄ Β
λ 22ο 45΄ 17΄΄ Α.
2. Η οριοθέτηση του θαλασσίου χώρου θα γίνει με 

πλωτούς σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί, αγκιστρω−
μένους ή προσδεμένους στο βυθό και σε απόσταση 
πέντε μέτρων (05μ) ο ένας από τον άλλον, που δε θα 
συνδέονται μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Η τοποθέτηση των πλωτών σημαντήρων θα γίνει 
με μέριμνα του Δήμου Στυλίδας, όπως επίσης και η 
τοποθέτηση σε εμφανή σημεία δυο (02) ενημερωτικών 
πινακίδων στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα, οι οποίες 
θα αναγράφουν: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ».

4. Εκτός του οριοθετημένου θαλασσίου χώρου και συ−
γκεκριμένα από το σημείο με συντεταγμένες φ: 38ο 52΄ 05΄΄ 
Β, λ: 22ο 45΄ 28΄΄ Α έως και το νότιο τμήμα του ακροφυσίου 
του Ακρωτηρίου Δρεπάνου απαγορεύεται η λήψη θαλασ−
σίων λουτρών για λόγους ασφάλειας των λουομένων.

Στην ίδια περιοχή επιτρέπεται η διενέργεια Θαλάσσι−
ων Μέσων Αναψυχής (αετοσανιδας Κite – surf., ιστιοσα−
νίδα windsurf κ.λ.π), εφόσον από τους χειριστές αυτών 
τηρούνται οι σχετικές διατάξεις – νομοθεσία για την 
διεξαγωγή του ανωτέρω Θαλάσσιου Μέσου Αναψυχής. 
Με μέριμνα του Δήμου Στυλίδας να τοποθετηθεί σε 
εμφανές σημείο μία (01) ενημερωτική πινακίδα στην 
Ελληνική & Αγγλική γλώσσα, η οποία θα αναγράφει: 
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟ−
ΜΕΝΩΝ Η ΛΗΨΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ».

5. Η απόφαση αυτή θα ισχύει από 01η Μαΐου έκαστου 
έτους και θα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου ιδίου έτους.

6. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα από τις 
συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την 
ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του 
άρθρου 157 του ν.δ 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄/03−10−1973), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Στυλίδα, 31 Ιουλίου 2012

Ο Λιμενάρχης
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΑΚΟΣ
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    Αριθμ. 28870/6049 (3)
Διορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Κέας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του Ν.344/76 (ΦΕΚ 134/Α) όπως τρο−

ποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2307/95 (ΦΕΚ 113/Α).
β) του άρθρου 14 του Ν.2399/96 (ΦΕΚ 90/Α) και του 

άρθρου 6 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α).
γ) του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) του ΠΔ 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

2.. Το υπ’ αριθμ. 4120/22−6−2012 έγγραφο του Δημάρχου 
Κέας, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε την υπάλληλο του Δήμου Κέας, Μωραΐτη 
Μαριάννα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1, για να εκτελεί τα 
καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου Κέας.

Με την απόφαση μας αυτή παύει να ισχύει κάθε προ−
ηγούμενη διαφορετική απόφαση.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της θα ανα−
πληρώνεται από το Δήμαρχο Κέας ή το νόμιμο αντι−
καταστάτη του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 21 Αυγούστου 2012

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

F
(4)

* Κατάργηση θέσης της Περιφέρειας Αττικής.

      Με την υπ’ αριθμ. 109670−95881/ 26−07−2012 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 148 & 156 του Ν. 3528/07 

(ΦΕΚ 26 Α΄, 9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» δι−
απιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
λόγω παραίτησης, του μονίμου υπαλλήλου της Περιφέ−
ρειας Αττικής Μπέκα Ιωάννη του Χρήστου, κατηγορίας 
TE κλάδου Μηχανικών, σε προσωποπαγή θέση με βαθμό 
Β΄, από 23/07/2012, ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραί−
τησης με την οποία εμμένει στην παραίτηση του.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8473814207/24−07−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 823/Γ/16−8−2012.

  Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

F
   (5)

 * Σύσταση θέσης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

  Με την υπ’ αριθμ. ΓΠ/1/117/12−1−2012 απόφαση του Προ−
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 17, 
24 και 26 του Π.Δ 57/2007 και τα άρθρα 16 και 17 του 
Ν3528/2007 και την υπ’ αριθμ. 10123/31−10−2011 απόφαση 
της Ε.Σ.Δ.Δ, με την οποία ανακηρύχθηκε απόφοιτος της 
ΚΑ΄ εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Κοινωνικής 
Διοίκησης διορίζεται η Τριάντου Αναστασία του Σπυ−
ρίδωνος, ως μόνιμη υπάλληλος σε προσωποπαγή θέση 
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού − Οικονομικού 
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, πού συστάθηκε με 
την ανωτέρω απόφαση, με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ: 1° από 
1−11−2011.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπουργείου Υγείας 4878/3−7−2012)
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−

μικού Ελληνικού Δημοσίου 2112389102/30−7−2012).
(Αριθμ. αποφ. Δ/νσης Προσλήψεων Υπουργείου Διοικη−

τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
687/26−7−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 829/Γ/16−8−2012.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ  
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