E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2022.05.13 19:17:37
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

23203

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Μαΐου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χαρακτηρισμός ιατρικών ειδικοτήτων ως άγονων.

2

Αναγνώριση του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης ειδικευόμενων
ιατρών για την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας.

3

Μεταβίβαση αρμοδιότητας κλήσης σε ακρόαση
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

4

Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου στη Δημοτική
Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.26364
(1)
Χαρακτηρισμός ιατρικών ειδικοτήτων ως άγονων.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α’ 172 ),
β. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105 ),
γ. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό
σύστημα υγείας» (Α’ 143),
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δ. του άρθρου 54 του ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 50),
ε. της περ. 5Α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018
«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ. Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου
Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις» (Α’ 140),
στ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258),
ζ.του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148) και
η. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
3. Την υπό στοιχεία Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/5-2-2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση
ειδικότητας» (Β’ 314).
4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-8-2018
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).
5. Το υπό στοιχεία Γ4δ/Γ.Π. οικ.36527/11-06-2020 έγγραφο του τμήματος ειδικευομένων της Διεύθυνσης
Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων «Άσκηση
ιατρών για απόκτηση Β’ειδικότητας».
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6. Την υπ’ αρ. 11 απόφαση της 293ης Ολομέλειας/20.12.2021 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.2500/06.05.2022 εισήγηση
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας,
αποφασίζουμε:
1. Χαρακτηρίζουμε ως άγονες τις παρακάτω ιατρικές
ειδικότητες σύμφωνα με τα υπό στοιχεία (5) και (6) σχετικά:
α. Αιματολογία
β. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
γ. Αναισθησιολογία
δ. Ιατρική Βιοπαθολογία/Εργαστηριακή Ιατρική
ε. Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος
στ. Ιατροδικαστική
ζ. Κυτταρολογία
η. Νεφρολογία
θ. Παθολογική Ανατομική
ι. Πυρηνική Ιατρική
2. Η άσκηση των ιατρών που θα τοποθετούνται για την
απόκτηση τίτλου Β’ειδικότητας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-8-2018
υπουργική απόφαση(Β’ 4138).
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η
υπό στοιχεία Α5/2618/12.05.1999 υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός Ιατρικών Ειδικοτήτων ως αγόνων»
(Β’ 1033).
4. Η παρούσα απόφαση θα επαναξιολογείται και θα
αναπροσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες σε ιατρικές ειδικότητες που θα παρατηρούνται στα νοσοκομεία, κατόπιν
γνωμοδότησης του Κε.Σ.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2022
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 50143/21
(2)
Αναγνώριση του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης ειδικευόμενων
ιατρών για την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας»(Α’ 105),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», (Α’ 148) και
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δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
2. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα», (Β’ 4185).
3. Την υπό στοιχεία Α1ε/Γ.Π. οικ. 15658/16-3-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρώτριας
Υπουργού» στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων
του Υπουργείου Υγείας».
4. Tο άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
5. Tο άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
6. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.64843/29-8-2018
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας»
(Β’ 4138).
7. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.32124/24-4-2019
υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Αναισθησιολογίας» (Β’ 1799).
8. Την υπ’ αρ. 13 απόφαση της 294ης/25-2-2022 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), η οποία
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το από 29-3-2022
διαβιβαστικό έγγραφο.
9. Το υπ’ αρ. 50998/9-8-2021 έγγραφο της Διοίκησης
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β2.α/οικ. 24733/
4-5-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, με βάση την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), αποφασίζουμε:
Κυρώνεται η ανωτέρω υπό στοιχείο (8) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ, με την οποία αναγνωρίζεται το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ως κατάλληλο
για την χορήγηση χρόνου άσκησης ενός (1) έτους σε
ιατρούς για την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας καθότι
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων
και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2022
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 23/3/05.05.2022
(3)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας κλήσης σε ακρόαση
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης» (Α’ 180),
β. των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος
τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),
γ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), ιδία δε της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6,
δ. του ν. 3469/2016 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), ιδία των
άρθρων 5, 7 και 8,
ε. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112) και
στ. του ν. 4141/2013 (Α’ 81), ιδίως δε της διάταξης της
παρ. 8 του άρθρου 23.
2. Την υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»
(Β’ 2910).
3. Την υπό στοιχεία 145940/ΕΞ2020/21.12.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 428) και την υπό στοιχεία 9433 ΕΞ 2019/
12.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις, περί συγκρότησης της
Ε.Ε.Ε.Π.
4. Την υπ’ αρ. 609/2/12.11.2021 (Β’ 5536) απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφαση «Έγκριση
Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας
Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3404).
5. Τις υπ’ αρ. 6/1/24.4.2012 (Β’ 1347) και 10/3/11.6.2012
(Β’ 2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης
και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π.
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6. Την υπ’ αρ. 619/29.12.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
«Έγκριση Αναλυτικού Προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.
έτους 2022».
7. Την υπ’ αρ. 10/3/11.6.2012 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»
(Β’ 2066).
8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά
την άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκπεραίωση του υπηρεσιακού έργου της Αρχής, καθώς
και την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της.
9. Την υπό στοιχεία Π 101 ΕΞ/04.05.2022 εισήγηση του
Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
10. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ
των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π, αποφασίζουμε:
1. Τη μεταβίβαση στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. της αρμοδιότητας κλήσης σε ακρόαση των Ελεγχομένων προσώπων, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των
δικαιωμάτων ή συμφερόντων τους, κατά τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 60118
(4)
Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου στη Δημοτική
Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (Α’ 107).
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2. Του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).
3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 21).
4. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).
5. Την υπό στοιχεία Φ. 127080/57460/21.12.2010
(Β’ 1984) απόφαση με θέμα την υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.
6. Την υπ’ αρ. 115/2016/21.03.2016 (Β’ 995) απόφαση περί μερικής ανάκλησης της ανωτέρω υπό στοιχεία
Φ.127080/57460/21.12.2010 απόφασης.
7. Την υπ’ αρ. 487/03-03-2022 απόφαση του Δημάρχου
Σαρωνικού, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου στη
Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας λόγω συνταξιοδό-

Τεύχος B’ 2355/12.05.2022

τησης της ληξιάρχου ΜΑΡΙΑΣ-ΑΝΝΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ
του Χρήστου.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου.
9. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 (Β’ 2055)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
10. Την υπ’ αρ. οικ. 214/107/02-01-2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί
ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Διοίκησης, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που
συμβαίνουν στη Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας
του Δήμου Σαρωνικού, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου
ΜΑΡΚΟ ΠΙΡΚΟΛΟ του Ιωάννη, κατηγορίας ΔΕ κλάδου
Διοικητικού, με βαθμό Β’.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2022
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ
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