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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 82071 ΕΞ 2020 (1)
   Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την προώθηση 

της Έρευνας και της Ανάπτυξης (R&D) και της Και-

νοτομίας στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχα-

νία (ΕΑΒ Α.Ε.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός 

και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, 
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 178), 
όπως αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 2346/1995 (Α΄ 220).

β) Tης παρ.  2 του άρθρου 35 και του άρθρου 36 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

γ) Tου άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

δ) Tου άρθρου 2 του ν.  3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

ε) Tου άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131).

στ) Tων άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45).

ζ) Του ν. 43/1975 «Περί ιδρύσεως Εθνικής Βιομηχανίας 
Αεροπορικού Υλικού» (Α΄93).

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

θ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

2. Την υπ’ αρ. 81956 ΕΞ 2020/29.07.2020 εισήγηση του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με 
την οποία βεβαιώνεται ότι η εν λόγω πρόταση για σύστα-
ση Ο.Ε. δεν αναμένεται να επιφέρει οικονομική επίπτωση 
στους εκτελούμενους προϋπολογισμούς του τρέχοντος 
έτους του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΑΒ Α.Ε., 
καθώς και για τα έτη του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2019-2022.

3. Το υπ’ αρ. 66957 ΕΙ 2020/30.06.2020 μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου από το Νομικό Γραφείο του 
Υπουργού Οικονομικών.

4. Την ανάγκη προώθησης της Έρευνας και της Ανά-
πτυξης (R&D) και της Καινοτομίας στην Ελληνική Αερο-
πορική Βιομηχανία (ΕΑΒ Α.Ε.).

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

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα 
Εργασίας για την προώθηση της Έρευνας και της Ανά-
πτυξης (R&D) και της Καινοτομίας στην Ελληνική Αερο-
πορική Βιομηχανία (ΕΑΒ Α.Ε.).

Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας, είναι η προώθηση της 
Έρευνας και της Ανάπτυξης (R&D) και της Καινοτομίας 
στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β. Α.Ε.).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Δ. α) Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κα-
νονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών 
ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόλη-
ση, στο κτήριο που στεγάζεται το Γραφείο του Υπουργού 
Οικονομικών επί της οδού Νίκης 5-7, Αθήνα.

β) Η χρονική διάρκεια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται 
διετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020

  Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. Γ2α/7170 (2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού 

του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσι-
ας διοίκησης» (Α΄133), σε συνδυασμό με το άρθρο 42 
του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 
Π.Ν.Π. ”Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονο-
μική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄104).

2. Tο άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγ-
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄37).

3. Tο άρθρο 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου ”Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

4. Tο άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄98), σε συνδυασμό  με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

5. Tο π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο-
κομείων» (Α΄ 32).

6. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

7. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121), όπως ισχύει.

8. Tην υπ΄ αρ. 54713/18-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3105).

9. Tην υπ’ αρ. 340/18-07-2019 «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακά-
κη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 3051).

10. Tην υπ’ αρ. Υ4α/οικ.25218/08-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Ελευσίνας ”Θριάσιο”» (Β΄ 736).

11. Tην υπ’ αρ. ΔΠΑΠ 38733/04-07-2019 εισήγηση της 
2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

12. Το απόσπασμα πρακτικών της 33ης/2018 (θέμα 
1ο) και 11ης/2019 (θέμα 1ο) συνεδρίασης του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας 
«Θριάσιο».

13. Την από 29-10-2018 επιστολή της Άννα - Μαρία-
Λουίζου Λάτση.

14. Τις από 09-10-2018 και 27-03-2019 επιστολές της 
MDA ΕΛΛΑΣ (Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρο-
μυικές Παθήσεις).

15. Tην υπ’ αρ. 102η/15-11-2019 (θέμα 14ο του 2ου 
θέματος: τρέχοντα θέματα) Συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ.

16. Tην υπ’ αρ. Β2α/οικ. 9702/13-02-2020 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

17. Tο γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
ετήσιου προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Γ.Ν. 
Ελευσίνας «Θριάσιο», λόγω του κόστους λειτουργίας της 
ειδικής μονάδας Νευρομυικών Παθήσεων, το οποίο έχει 
προσδιοριστεί στο συνολικό ποσό των 20.500,00 ευρώ 
και θα αντιμετωπιστεί από τις υπάρχουσες εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις (σχ. ΑΔΑ ΩΧΕΙ4690ΒΚ-ΓΥΨ, 6ΘΔ6469ΟΒΚ-
3Κ4, 6ΦΣ54690ΒΚ-Η8Ψ). Η εν λόγω ετήσια δαπάνη θα 
βαρύνει και τους επόμενους προϋπολογισμούς του Φο-
ρέα εντός των ορίων εκάστου οικονομικού έτους του 
ισχύοντος ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Η υπ’ αρ. Υ4α/οικ.25218/08-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ελευ-
σίνας “Θριάσιο”» (Β΄736), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με τις υπ’ αρ. Υ4α/11549/13/20-05-2013 κοινές 
υπουργικές αποφάσεις (Β΄1289), Α3α/65660/14/28-07-
2015 κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β΄1749) και Γ2α/
οικ. 90570/22-11-2018 κοινές υπουργικές αποφάσεις 
(Β΄5261), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

Άρθρο 1
Στους Τομείς της παρ. 1 του άρθρου 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και ειδικότερα στην περίπτωση 
α) Παθολογικός Τομέας, στο Νευρολογικό Τμήμα εντάσ-
σεται μία (1) Ειδική Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων. Η 
εν λόγω Ειδική Μονάδα δεν είναι αυτόνομη και λειτουρ-
γεί στο πλαίσιο του Τμήματος.

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο 
άρθρο παραμένει ως έχει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924 (3)
    Παράταση προθεσμιών των παρ. 1 και 2 του άρ-

θρου 47 του ν. 4423/2016. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).
2. Το π.δ. 70/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμη-
σης της Διαφθοράς» (Α΄ 114).

3. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (A΄ 133).

7. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/106937/13465/2019 από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Γενικό 
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κων-
σταντίνο-Ευάγγελο Αραβώση (Β΄ 4321).

8. Τον ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργα-
νώσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 7), ιδίως της παρ. 1 και 
2 του άρθρου 47.

9. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12.06.2019 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιρι-
στικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ΄ εφαρμογή 
του ν. 4423/2016» (Β΄ 2398).

10. Το άρθρο πεντηκοστό έβδομο «Παράταση προ-
θεσμιών για Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας» της 
από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συ-
νεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και ειδικότερα 
την παρ. 5 αυτού.

11. Την αναγκαιότητα παράτασης εγγραφής στο Μη-

τρώο και της διενέργειας εκλογών έως τις 31 Αυγούστου 
2020, όσων ΔΑΣΕ είτε έχουν εγκριθεί τα καταστατικά 
τους από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο έως 30 Ιουνίου είτε 
έχουν καταθέσει αιτήσεις έγκρισης έως τις 30 Ιουνίου, 
λόγω των δυσχερειών που προέκυψαν από τα έκτακτα 
μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας 
παραχώρησης της εκμετάλλευσης δασών για το διαχει-
ριστικό έτος 2020.

12. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Δασών της Γενικής Δνσης Δασών και Δασικού Περιβάλ-
λοντος, αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 47 του ν. 4423/2016, όπως παρατάθηκαν και 
ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο πεντηκοστό έβδομο 
«Παράταση προθεσμιών για Δασικούς Συνεταιρισμούς 
Εργασίας» της από 13.04.2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), 
έως την 31η Αυγούστου 2020, αποκλειστικά και μόνο για 
τους ΔΑ.Σ.Ε., των οποίων τα τροποποιημένα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικά είτε έχουν 
εγκριθεί είτε έχουν κατατεθεί για έγκριση στο αρμόδιο 
Ειρηνοδικείο έως την 30η Ιουνίου 2020, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι ακόλουθες διαδικασίες:

α. η εγγραφή τους στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστι-
κών οργανώσεων και Δασεργατών, καθώς και

β. η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών 
του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του 
άρθρου 47 παρ. 2 του ν. 4423/2016, (Α΄ 182).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 6435 (4)
    Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο 

Αρχανών - Αστερουσίων. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών 

πράξεων» (Α΄145).
2. Τον ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
”Καλλικράτης”» (Α΄87).

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/ 2015, «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

4. Την υπ΄ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) περί διορισμού της Κο-
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ζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης.

5. Την υπ΄ αρ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1984).

6. Την υπ’ αρ. 499/07-07-2020 απόφαση του Δημάρχου 
Αρχανών - Αστερουσίων, με την οποία προτείνεται η ανά-
θεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες 
του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων.

7. Την υπ΄αρ. 10074/22-07-2020 βεβαίωση της Προ-
ϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων για την ύπαρξη σχετικής 
πίστωσης στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και 
στους Κ.Α. 10-6012.003 και 10-6022.001, καθώς και την 
πρόβλεψη σε αντίστοιχους κωδικούς στους προϋπολογι-
σμούς επόμενων ετών για την αντιμετώπιση της δαπάνης 
μισθοδοσίας των Ληξιάρχων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την ενάσκηση καθηκόντων ληξιάρχων 
στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αρχανών - Αστε-
ρουσίων ως εξής:

α) στη Δημοτική Ενότητα Αρχανών στη Γωνιωτάκη 

Φιλία του Στυλιανού με Α΄ βαθμό, μόνιμη υπάλληλο του 
Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, κατηγορίας και κλάδου 
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού,

β) στη Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων στη Λυδάκη 
Αγγελική του Νικολάου με Δ΄ βαθμό, μόνιμη υπάλληλο 
του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, κατηγορίας και κλά-
δου ΔΕ Διοικητικού,

γ) στη Δημοτική Ενότητα Ν. Καζαντζάκη στη Μαγα-
ράκη Αικατερίνη του Στυλιανού με Α΄ βαθμό, μόνιμη 
υπάλληλο του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, κατηγο-
ρίας και κλάδου ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου.

Με την παρούσα παύει η ισχύς κάθε προηγούμενης 
απόφασης ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον 
Δήμο Αρχανών -Αστερουσίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 27 Ιουλίου 2020

  Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ   

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