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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)

 Πολιτογράφηση Οµογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 134994/16069/3−7−2013 απόφαση του Γε−
νικού Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους µε 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 28−7−2008 
αίτηση πολιτογράφησης του οµογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 
23−11−1971 στην Ελλάδα, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 43831/16895/17−7−2013 απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 (217 Α) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 
29−3−1995 αίτηση πολιτογράφησης της οµογενούς αλ−
λοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΠΕΛΛΟ ΜΑΪΛΙΝΤΑ ον. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 16−1−1970 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

3. Με την Φ. 138299/18446/17−7−2013 απόφαση του Γε−
νικού Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους µε τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 15−1−2013 
αίτηση πολιτογράφησης του οµογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ον. πατρός ΣΟΛΩΝ γεν. 23−8−1953 
στο Σουδάν, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

4. Με την Φ. 108002/16601/17−7−2013 απόφαση του Γε−
νικού Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), 
των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του ν. 3731/2008 (263 Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 
12−2−2004 αίτηση πολιτογράφησης της οµογενούς αλ−
λοδαπής υπό στοιχεία:

ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ον. πατρός ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, γεν. 
29−5−1966 στην Ελλάδα, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

   Ο Γενικός Γραμματέας

ΕYAΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
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Τροποποίηση της με αριθμ. Υ.Α. Ζ2/411/8−11−1995 «Αρμο−

διότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πει−
θαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοι−
κητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης 
(ΦΕΚ Β΄ 954).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.695/1977 «Περί ρυθμίσεως θε−

μάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού 
των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγι−
κής Ακαδημίας» (ΦΕΚ Α΄ 264).

2. Τις διατάξεις του Ν.2341/1995 «Ρύθμιση θεμάτων του 
εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της 
Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ−
σαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 208).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2640/1998 «Δευ−
τεροβάθμια τεχνική−επαγγελματική εκπαίδευση και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ 7 περ. α. του Ν. 
2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78)

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1024/1979 «Περί συστάσεως 
θέσεων, κλάδων και βαθμών δια τους Μουσουλμάνους 
Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Μειονοτι−
κών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης , αποφοίτους 
της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θες/νίκης, του 
τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεως θεμάτων υπη−
ρεσιακής καταστάσεως αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 288).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση 
και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής 
αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπλη−
ρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 1).

7. Την αριθμ. Ζ2/141/1994 υπουργική απόφαση «Τροπο−
ποίηση−συμπλήρωση της απόφασης περί του τρόπου 
πρόσληψης μουσουλμάνων δασκάλων με σύμβαση εξηρ−
τημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» 
(ΦΕΚ Β΄ 464).

8. Την αριθμ. Ζ2/244/2001 υπουργική απόφαση «Συ−
μπλήρωση της Ζ2/411/1995 απόφασης Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 904)

9. Την αριθμ. Ζ2/411/8−11−1995 υπουργική απόφαση «Αρ−
μοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πει−
θαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού 
προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Ζ2/411/8−11−1995 υπουργική 
απόφαση «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσια−
κού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και 
διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης» 
ως προς το Β΄ Μέρος (Λειτουργία Συμβουλίου).

Ειδικότερα το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

νόμιμα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από 
τα απόντα και μεταξύ των παρόντων παρίσταται ο πρό−
εδρος ή αντιπρόεδρος αυτού. Σε περίπτωση απουσίας 

του προέδρου προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και καλείται 
στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος του προέ−
δρου. Οι αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 17 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
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     Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1.− Με την Φ.2222/2013/0001448/16−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται απο−
δεκτή η από 20−06−2008 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας του ομογε−
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΣΚΕΥΗΣ ον. 
πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α392653, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06−06−1984 και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

2.− Με την Φ. 1694/2013/0003659/16−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 26−02−2008 αίτηση πολιτογράφησης για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένεας του ομογενούς αλλοδα−
πού υπό στοιχεία ΛΑΖΗΣ ΠΡΟΦΚΑΣ ον. πατρός ΓΙΩΤΗ, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α406640, που γεννήθηκε στην ΑΛ−
ΒΑΝΙΑ την 18−05−1948 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ.

3.− Με την Φ.2338/2013/0004943/16−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 13−10−2008 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένεας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία ΣΟΦΙΑ ΛΑΠΑ ον. πατρός ΑΡΑΠ, κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α423380, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08−06−1961 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

4.− Με την Φ.3596/2013/0004981/17−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 10−11−2009 αίτηση πολιτογράφησης για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένεας του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ον. πατρός 
ΘΑΝΑΣΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α233842, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09−01−1937 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ.

5.− Με την Φ.3597/2013/0004983/17−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 10−11−2009 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένεας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία ΑΛΚΗΣ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α417825, που γεννήθηκε στην ΑΛ−
ΒΑΝΙΑ την 05−08−1972 και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ.

6.− Με την Φ.3599/2013/0004982/17−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 10−11−2009 αίτηση πολιτογράφησης για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένεας της ομογενούς αλλο−
δαπής υπό στοιχεία ΓΑΡΟΥΦΩ ΖΑΡΜΠΑΛΑ ον. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α233813, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10−09−1945 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ.

7.− Με την Φ.3434/2013/0001788/17−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 30−07−2009 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένεας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ον. πατρός ΝΙΚΟΣ, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α421083, που γεννήθηκε στην ΑΛ−
ΒΑΝΙΑ την 10−07−1990 και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ.

8.− Με την Φ.3430/2013/0007272/17−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 30−07−2009 αίτηση πολιτογράφησης για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένεας της ομογενούς αλλοδα−
πής υπό στοιχεία ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΕΝΙΑ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟ, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α414260, που γεννήθηκε στην ΑΛ−
ΒΑΝΙΑ την 23−03−1978 και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ.

9.− Με την Φ.3236/2013/0006082/16−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 28−11−2008 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΘΑΝΟΣ ον. πατρός ΠΕΡΙΚΛΗΣ, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α422063, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ−
ΝΙΑ την 07−08−1987 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

10.− Με την Φ.3237/2013/0006078/16−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 28−11−2008 αίτηση πολιτογράφησης για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένεας της ομογενούς αλλοδα−
πής υπό στοιχεία ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΑΝΟΥ ον. πατρός ΘΩΜΑ, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α422825, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ−
ΝΙΑ την 01−10−1964 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

11.− Με την Φ.2530/2013/0007208/16−07−2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται απο−
δεκτή η από 29−04−2008 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένεας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία ΑΝΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ον. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α456330, που γεννήθηκε 

στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02−06−1982 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΑΤΩΝ − ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

F
    Αριθμ. 38604/8390 (4)
Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μεταφοράς τακτικού 

προσωπικού από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Πρέβε−
ζας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νομού Πρέβεζας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3463/2006 «Κύ−

ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ.114/
τ.Α΄/8−6−2006), περί Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225, 226, 227, 238, 254, 257, 
258, και 280 παρ. Ι. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87/Τ.Α΄/7−6−2010), όπως 
σήμερα ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του Π.Δ. υπ' αριθμ. 
141/2010 (ΦΕΚ.234/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ.85/ 
τ.Α΄/11−4−2012).

5. Την αριθμ. οικ.20046/20−5−2013 Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου 
(ΦΕΚ.1332/τ.Β΄/3−6−2013), περί κατανομής του τακτικού 
προσωπικού που υπηρετούσε στο Λιμενικό Ταμείο Νο−
μού Πρέβεζας.

6. Την αριθμ.32292/7066/12−6−2013 ( ΑΔΑ:ΒΕΖΙΟΡ1Γ−524) 
απόφασή μας, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη 
λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία: « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας», 
το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις αρμο−
διότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν 
από τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4071/2012 και

7. Την αριθμ.24/4−7−2013 απόφαση της Προέδρου του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά από το Λι−
μενικό Ταμείο Νομού Πρέβεζας, στο Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Νομού Πρέβεζας, του τακτικού υπαλλήλου, Αρι−
στείδη Τσουμάνη, του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων, με βαθμό Γ΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 10 Ιουλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 53388 (5)
Καθιέρωση ωραρίου εργασίας των εργαζομένων της 

Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών 
Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)




