
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Αστυπάλαιας του Νομού 
Δωδεκανήσου.

2 Επέκταση της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών 
του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω 
τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος της AGAKI-
SHIEVA (επ.) NIYAR (όν.) του ALIKZΙ και της SOFKA 
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4 Έγκριση της 343/2018 (ορθή επανάληψη) από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, 
περί σύστασης δέκα (10) προσωποπαγών θέσεων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 190696/Ζ1 (1)
  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Αστυπάλαιας του Νομού 
Δωδεκανήσου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ.  1 του άρθρου  12 

του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ.  4 του άρθρου  11 του ν.  2327/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά-
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα  20, 24, 66 και 77 του ν.  4270/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ.  1 του άρθρου  36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α΄ 57).

7. Την παρ.  1 του άρθρου  2 του π.δ.  174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

11. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

12. Το π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ Α΄ 159) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί-
τη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη».

13. Το π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Αποδοχή παραίτησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Την αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ Β΄ 133) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων 
στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνι-
κής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοινή υπουρ-
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ Β΄ 502) και 2025805/2917/
0022/93 (ΦΕΚ Β΄ 307) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

17. Την αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Την αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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19. Την αριθμ. 70/2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αστυπάλαιας του 
Νομού Δωδεκανήσου.

20. Τη βεβαίωση (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αστυπάλαιας για τη δέσμευση 
της δαπάνης.

21. Την αριθμ. 2039/2018 απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης του Δήμου Αστυπάλαιας για την έγκριση της 
δέσμευσης πίστωσης των αποζημιώσεων και των ασφα-
λιστικών εισφορών των ασκουμένων φοιτητών T.E.Ι.

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αστυ-
πάλαιας, ύψους 372,38 ευρώ (2 θέσεις x 186,19 x 1 μήνας) 
για το έτος 2018 και 4.468,56 ευρώ (2 θέσεις x 186,19 x 
12 μήνες) περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε οι-
κονομικά έτη υπό Κ.Α.Ε. 10.6041.02 «Αποζημιώσεις και 
Ασφαλιστικές Εισφορές των ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι.».

23. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/45/2018 εισήγηση της ΓΔΟΤΑΑΠ 
του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων, στο Δήμο 
Αστυπάλαιας του Νομού Δωδεκανήσου. Η πρακτική 
άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για τον ανωτέρω Δήμο πραγ-
ματοποιείται ανά εξάμηνο αρχίζοντας από 1-12-2018.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Αστυπάλαιας του Νομού Δωδεκανήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας 
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ   Σ

Ι

   Αριθμ. Γ2α/65797 (2)
Επέκταση της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών 

του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω 

τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 51 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-

τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 21).

2. Το άρθρο 105 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και 
Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 123), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. 2003075/204/0022 «Καθορισμός ει-
δικής άδειας και ειδικού επιδόματος στο προσωπικό 

του άρθρου 105 του ν. 2071/1992» κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 33/τ.Β΄/1995).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208).

6. Την αριθμ. Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄ 2144).

7. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2168).

8. Την αριθμ. Β1α/οικ.44936/13-06-2017 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

9. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την ανάγκη επέκτασης της ειδικής άδειας 
του άρθρου 105 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει, αποφα-
σίζουμε:

Η ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 
του ν. 2071/1992 επεκτείνεται σε όλους τους εργαζό-
μενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών) που υπη-
ρετούν στα κάτωθι τμήματα και ειδικές μονάδες των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. [(πέραν 
των τμημάτων και ειδικών μονάδων που ορίζονται στην 
αριθμ. 2003075/204/0022 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 33/τ.Β΄/1995)]:

α) Επειγόντων Περιστατικών, β) Ακτινοδιαγνωστικό, 
γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός-Μαγνη-
τικός), δ) Ακτινοθεραπευτικό, ε) Πυρηνικής Ιατρικής στ) Αι-
μοδυναμικό, ζ) Μεταμοσχεύσεων, η) Ειδικών Λοιμώξεων, 
θ) Ψυχιατρικά τμήματα, που υποδέχονται τουλάχιστον 
30% οξέα περιστατικά, ι) Χημειοθεραπείας, Ογκολογίας, 
ια) τραπεζών γάλακτος, ιβ) προγεννητικού ελέγχου, ιγ) 
αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, ιδ) αιμα-
τολογικό εργαστηριακού τομέα, ιε) Βιοπαθολογικό, καθώς 
και ιστ) στους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διά-
λυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   
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(3)  
 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος της AGAKI-

SHIEVA (επ.) NIYAR (όν.) του ALIKZΙ και της SOFKA 

για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων. 

 Με την 260/2016/09-02-2017 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, 
επιβάλλεται σε βάρος της AGAKISHIEVA (επ.) NIYAR (όν.) 
του ALIKZΙ και της SOFKA, γεν. 12-09-1967 στη Ρωσία, κά-
τοικος Θεσσαλονίκης, οδού Στρ. Μυριβήλη αριθμ. 12 και 
ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσή-
μου, για την παράνομη κατοχή 940 τεμαχίων τσιγάρων 
και 0,350 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως 
τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 
142 παρ. 2, 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Η καταλογιζόμενη δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

 Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ   

Ι

   Αριθμ. 98905/31929 (4)
Έγκριση της 343/2018 (ορθή επανάληψη) από-

φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, 

περί σύστασης δέκα (10) προσωποπαγών θέσε-

ων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-

στου χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικα-

στικής απόφασης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-
Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου  10 του ν.  3584/2007 
(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου  1 του ν.  3068/2002 
(ΦΕΚ 274/τ.Α΄/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε 
δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/τ.Α΄/2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017 
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμο-
γής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευ-
ρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα 
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

9. Την 1131/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με την 
οποία αναγνωρίστηκε ότι η Ευθυμία Τσεκούρα του Βάιου, 
η Ευθυμία Ρογκάκου του Στέφανου κ.ά. (συνολικά 10) 
συνδέονται με το Δήμο Αμαρουσίου με σύμβαση εξαρ-
τημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

10. Την 1393/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), περί 
αυτεπάγγελτης διόρθωσης της ανωτέρω απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

11. Την 247/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Αμαρουσίου, περί μη άσκησης ενδίκων 
μέσων κατά της 1131/2018 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διορθώθηκε με την 
1393/2018 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου.

12. Το 12540/08-10-2018 πιστοποιητικό του Πρωτο-
δικείου Αθηνών.

13. Την σε ορθή επανάληψη 343/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, περί σύστασης 
δέκα (10) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμε-
τάκλητης δικαστικής απόφασης.

14. Το 30275/07-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρί-
ζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με 
τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει 
δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτε-
λεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄ 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σε ορθή επανάληψη 343/2018 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, περί 
σύστασης δέκα (10) προσωποπαγών θέσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρ-
μογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, ως εξής:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ του Βάιου ΠΕ Φυσικής αγωγής 1

ΕΥΘΥΜΙΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ του Στέφανου ΠΕ Φυσικής αγωγής 1

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΟΥΝΑΡΗ του Ιωάννη ΠΕ Φυσικής αγωγής 1

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΠΕ Φυσικής αγωγής 1

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΤΑΚΗ του Πέτρου ΠΕ Φυσικής αγωγής 1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΜΑΣ του Ιωάννη ΠΕ Φυσικής αγωγής 1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ του Αριστείδη ΠΕ Φυσικής αγωγής 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Ηλία ΠΕ Φυσικής αγωγής 1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΡΟΣ του Χρήστου ΠΕ Φυσικής αγωγής 1

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ του Δημητρίου ΠΕ Φυσικής αγωγής 1
Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω 

θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 

43.860,00 € περίπου, σε βάρος των Κ.Α. 10-6021 και 10-6052.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου, 
οικονομικού έτους 2018, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 175.440,00 € περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. 
των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02054890612180004*
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