
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) υπουρ-
γικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με 
τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής 
των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτι-
κά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4264/2014,όπως 
ισχύει, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια».

2 Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσωπι-
κού στο Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Σχηματαρί-
ου, αρμοδιότητας 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

3  Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσωπι-
κού στο Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Μαντουδί-
ου, αρμοδιότητας 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7264 (1)
  Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) υπουρ-

γικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με 

τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής 

των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτι-

κά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4264/2014,όπως 

ισχύει, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την Α2-797/2014 (Β΄ 2398) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβο-
λής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά 
όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4264/2014, όπως ισχύει, αναπρο-
σαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια».

2. Το άρθρο 90, του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά όργανα».

3. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών , Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

6. Το ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις».

7. Την παρ. 6, του άρθρου 33, του ν. 4264/2014.
8. Το γεγονός ότι οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες 

σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης 
των πολιτών, είχαν ως συνεπακόλουθο και τη σημαντική 
μείωση των προσόδων των πωλητών υπαιθρίου εμπορί-
ου, απαιτεί αναλογική αναπροσαρμογή των προστίμων.

Συνεπώς, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός των πο-
σών των διοικητικών κυρώσεων , οι οποίες επιβάλλεται 
να υπακούουν στις διαμορφωθείσες νέες συνθήκες στην 
αγορά και στην οικονομία της χώρας διατηρώντας πα-
ράλληλα την αποτρεπτική τους ισχύ.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Το άρθρο 4 της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικα-
σία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα 
ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4264/2014, όπως ισχύει, 
αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια» 
αντικαθίσταται ως εξής:

1. «Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων της παρα-
γράφου 1, του άρθρου 32, του ν. 4264/2014, όπως αυτά 
έχουν αναπροσαρμοστεί με το άρθρο 4 της Α2-797/2014 
(Β΄ 2398) αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Παράβαση Κύρωση

1.  Έλλειψη άδειας σε Λαϊκές Αγο-
ρές

2.500 ευρώ

2.  Έλλειψη άδειας σε Υπαίθριο 
Εμπόριο (Πλανόδιο και Στά-
σιμο)

1500 ευρώ

3.  Έλλειψη άδειας σε Πλανόδιο 
ή Στάσιμο Εμπόριο, για την 
άσκηση του οποίου δεν χρη 
σιμοποιή θηκε αυτοκινούμε-
νο όχημα

200 ευρώ

4.  Μη κατοχή άδειας κατά τον 
έλεγχο

100 ευρώ

5.  Δραστηριοποίηση χωρίς ανα-
νεωμένη άδεια

500 ευρώ

6.  Μη τήρηση προβλεπόμενων 
διαδικασιών για την πρόσλη-
ψη υπαλλήλου

500 ευρώ

7.  Μη αυτοπρόσωπη προσέλευ-
ση αδικαιολόγητα

300 ευρώ

8.  Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγ-
χου

800 ευρώ

9.  Άρνηση παραλαβής εγγρά-
φων ελέγχου

200 ευρώ

10.  Αυθαίρετη αλλαγή χώρου, 
υπέρβαση χωρικής δραστη-
ριότητας

500 ευρώ

11.  Απουσία διακριτικής σήμαν-
σης παραγωγού -επαγγελ-
ματία

400 ευρώ

12.  Αναληθής σήμανση παραγω-
γού - επαγγελματία

1000 ευρώ

13.  Πώληση μη δηλούμενων 
προϊόντων από παραγωγούς

1000 ευρώ ανά 
προϊόν

14.  Μη τοποθέτηση πινακίδων 
σε κάθε προϊόν με τις ενδεί-
ξεις της τιμής πώλησης ή της 
ποιότητας ή της προέλευσης 
του προϊόντος

Σύμφωνα με το 
άρθρο 1, παρά-
γραφος 5α και 

β της αριθμ. Α2-
718/2014

(ΦΕΚ 2090/Β΄/
31-07-2014) 

υπουργικής από-
φασης, όπως κάθε 

φορά ισχύει.

15.  Πώληση μη ιδιοπαραγόμε-
νων προϊόντων από παρα-
γωγό

2000 ευρώ και 
προσωρινή ανά-
κληση της άδειας 

για ένα έτος

2. Ως προς τις λοιπές παραβάσεις που δεν ορίζονται 
στη παράγραφο 1, του άρθρου 32, του ν. 4264/2014, 
με απόφαση της αρχής που χορηγεί την συγκεκριμένη 
άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό(100) έως χίλια 

(1000) ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα και τη συχνότητα 
της παράβασης».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017 

Ο Υπουργός 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ3α/Γ.Π.οικ.4102 (2)
    Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσωπι-

κού στο Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Σχηματαρί-

ου, αρμοδιότητας 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 6 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ. Α΄), 
καθώς και του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
2 και του άρθρου 23 του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν,

β. των άρθρων 14, 15 και 18 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
σύστημα υγείας» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄), όπως ισχύουν,

γ. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).

2. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄).

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με-
τονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» και το 
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168/τ. Β΄).

5. Την αριθμ. Α3α/οικ.6546/7-4-1986 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Σχηματαρί-
ου Ν. Βοιωτίας» (ΦΕΚ 221/τ. Β΄), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 6368/28-6-1994 κοινή υπουργική απόφα-
ση με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού των Κέντρων 
Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της 
χώρας» (ΦΕΚ 508/τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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7. Την αριθμ. 461/14-7-2014 διαπιστωτική πράξη 
του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, με θέμα «Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς των 
Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας του Γ.Ν. Λιβαδειάς - Γ.Ν. 
Θήβας στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας» 
(ΑΔΑ:ΩΕΑΝ469Η2Γ-9Μ1).

8. Την αριθμ. 26035/26-08-2016 απόφαση του Διοι-
κητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Μετατροπή οργανικής θέσης 
του ΠΕΔΥ - Κ.Υ. Σχηματαρίου» (ΑΔΑ: ΩΦΩΘ469Η2Γ-ΨΕΙ).

9. Το πρακτικό της 64ης συνεδρίασης/14-10-2016 του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.

10. Την αριθμ. Β1α/οικ.96818/21-12-2016 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παραγρ. 5 περ. ε΄ 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού Π/Υ ύψους 1.800 € περίπου, η οποία θα αντιμε-
τωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του 
Υπ. Υγείας (ΕΦ 260 ΚΑΕ 0225), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 6368/28-6-1994 κοι-
νής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. Υ3α/ΓΠ61964/25-10-2005 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1533/2005), όσον αφορά τις θέσεις 
προσωπικού του Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρου Υγείας Σχηματαρίου, 
όπως αυτές μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν στην 5η 
Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με την αριθμ. 7 σχε-
τική και τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4238/2014, 
ως ακολούθως:

Καταργείται η μοναδική κενή οργανική θέση κατηγο-
ρίας TE κλάδου Διαιτολογίας, με ταυτόχρονη κατάργηση 
του κλάδου, και συνιστάται μια (1) οργανική θέση κατη-
γορίας TE κλάδου Νοσηλευτικής.

Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων της 
κατηγορίας TE του κλάδου Νοσηλευτικής του Π.Ε.Δ.Υ. 
- Κέντρου Υγείας Σχηματαρίου, διαμορφώνεται ως ακο-
λούθως:

Λοιπό Προσωπικό
Κατηγορία TE
Κλάδος TE Νοσηλευτικής
Τέσσερις (4) θέσεις
Κατά τα λοιπά, η ως άνω απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

    Αριθμ. Γ3α/Γ.Π.60756/16 (3)
 Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσωπι-

κού στο Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Μαντουδί-

ου, αρμοδιότητας 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 6 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ. Α΄), 
καθώς και του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
2 και του άρθρου 23 του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν,

β. των άρθρων 14, 15 και 18 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
σύστημα υγείας» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄), όπως ισχύουν,

γ. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ. Α΄).

2. Τα π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄) και 125/2016 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 210 Α΄).

3. 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 208 Α΄).

4. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168/τ. Β΄).

5. Την αριθμ. Α3α/οικ.4605/7-3-1986 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Μαντουδί-
ου Νομού Εύβοιας» (ΦΕΚ 97/τ. Β΄), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 6368/28-6-1994 κοινή υπουργική απόφα-
ση με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού των Κέντρων 
Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της 
χώρας» (ΦΕΚ 508/τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. 462/5-3-2015 διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
με θέμα «Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς των Κέντρων 
Υγείας αρμοδιότητας του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥ-
ΜΗΣ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 62Ζ0469Η2Γ-Ι93).

8. Την αριθμ. 20064/12-07-2016 απόφαση του Διοικη-
τή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας με θέμα «Μετατροπή οργανικών θέσεων 
του ΠΕΔΥ - Κ.Υ. Μαντουδίου» (ΑΔΑ: 7Ξ8Β469Η2Γ-394).

9. Το πρακτικό της 62ης συνεδρίασης/2-9-2016 του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.
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10. Την αριθμ. Β1α/οικ.76282/13-10-2016 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παραγρ. 5 περ. ε΄ 
του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
Π/Υ ούτε σε βάρος του Π/Υ του Φορέα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 6368/28-6-1994 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όσον αφορά τις θέσεις προσω-
πικού του Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρου Υγείας Μαντουδίου, όπως 
αυτές μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν στην 5η Υγει-
ονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με την αριθμ. 7 σχετική 
και τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4238/2014, ως 
ακολούθως:

Καταργούνται δύο (2) κενές οργανικές θέσεις εκ των 
έξι (6) προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του κλάδου 
TE Επισκεπτών/τριών Υγείας και συνιστάται μία (1) οργα-
νική θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών 
Εργαστηρίων (πρώην ΔΕ Παρασκευαστών) και μία (1) 
οργανική θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, με 
ταυτόχρονη σύσταση και των κλάδων.

Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων των 
αντίστοιχων κλάδων των παραπάνω κατηγοριών του 
Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρου Υγείας Μαντουδίου, διαμορφώνεται 
ως ακολούθως:

Λοιπό Προσωπικό
Κατηγορία TE
Κλάδος TE Επισκεπτών/τριών Υγείας
Τέσσερις (4) θέσεις
Κατηγορία ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστη-

ρίων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
Μία (1) θέση
Κατά τα λοιπά, η ως άνω απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001252401170004*


		2017-01-25T09:17:57+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




