
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

2 Περιφέρειες

1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

   Με την 79364/12-08-2019 απόφαση του Αντιδημάρ-
χου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007, όπως ισχύουν και τις όμοιες του άρθρου 
7 του ν. 4368/2016, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρ-
θρου 82 του ν. 4604/2019, όπως ισχύουν, την υπ’ αριθ. 
3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/02-02-2018, 9/09-
02-2018, 10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ. ΑΣΕΠ) και 
την υπ’ αριθ. 660/05-06-2019 απόφαση του Ε΄ Τμήματος 
του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-06-2019), διορίζονται οι κα-
τωτέρω σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου Ηρακλείου, 
ως εξής:

1) Αγογλωσσάκη Κρυστάλη του Γεωργίου, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

2) Ανωγειανάκη Σπυριδούλα του Ευάγγελου, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

3) Αργυράκη Ειρήνη του Εμμανουήλ, σε κενή οργανική 
θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη-
τας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

4) Αρχαβλάκη Καλλιόπη του Ιωάννη, σε κενή οργανική 
θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη-
τας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

5) Δανελάκης Γεώργιος του Ευγένιου, σε κενή οργανική 
θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη-
τας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

6) Ζαργκλή Μαρία του Παναγιώτη, σε κενή οργανική 
θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη-
τας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

7) Καμπούρογλου Ιωάννα του Παναγιώτη, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

8) Καραγιαννάκης Γεράσιμος του Ιωάννη, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

9) Καρούσης Μιχαήλ του Αριστείδη, σε κενή οργανική 
θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη-
τας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

10) Κηπαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

11) Κοκκινάκη Αικατερίνη του Μηνά, σε κενή οργανική 
θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη-
τας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

12) Κόκορα Ιωάννα του Κωνσταντίνου, σε κενή οργα-
νική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθα-
ριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

13) Μελισουργάκης Δημοσθένης του Χαράλαμπου, σε 
κενή οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπι-
κού Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

14) Μπέρκη Ειρήνη του Ελευθερίου, σε κενή οργανική 
θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη-
τας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

15) Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

16) Παπαδάκης Ιωσήφ του Εμμανουήλ, σε κενή οργα-
νική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθα-
ριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

17) Παπαπέτρου Μαρία του Βασιλείου, σε κενή οργα-
νική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθα-
ριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

18) Πουρνάρας Θωμάς του Αθανασίου, σε κενή οργα-
νική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθα-
ριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

19) Σεληθωμάς Σάββας του Αριστείδη, σε κενή οργα-
νική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθα-
ριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

20) Σηφάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ, σε κενή οργανι-
κή θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριό-
τητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

21) Σκιβαλάκη Φωτεινή του Κωνσταντίνου, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,
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22) Σουλτάτου Καλλιόπη του Αντωνίου, σε κενή οργα-
νική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθα-
ριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

23) Σπανουδάκη Καδιανή του Ευάγγελου, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

24) Φασουλάκης Γεώργιος του Γεωργίου, σε κενή ορ-
γανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού Κα-
θαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

25) Χουστουλάκη Ιωάννα του Εμμανουήλ, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄,

26) Σωμαράκης Νεκτάριος του Χαρίλαου, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄, αναδρομικά από 
23-07-2018, ημερομηνία της αρχικής πρόσληψής του, 
επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ηρακλείου και 
πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων στους προϋπολογι-
σμούς των επόμενων ετών: 64011/02-07-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4071697225/09-07-2019, 
1011911110/04-07-2019, 6550113776/08-07-2019, 
8892868611/15-07-2019, 1001284211/09-07-2019, 
8611511238/10-07-2019, 1285228107/08-07-2019, 
3121855766/16-07-2019, 1949108988/09-07-2019, 
1212491110/04-07-2019, 7411868892/09-07-2019, 
1061512412/02-07-2019, 3799437343/04-07-2019, 
8124943127/11-07-2019, 4948379112/08-07-2019, 
8793294144/15-07-2019, 7293468616/10-07-2019, 
1123887234/11-07-2019, 2610535328/08-07-2019, 
4810717462/04-07-2019, 2990596876/03-07-2019, 
5261106128/09-07-2019, 7326791071/02-07-2019, 
1179812527/04-07-2019, 1181031121/08-07-2019 και 
1186780371/08-07-2019, αντίστοιχα).

  Η Συντονίστρια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

    Με την 36659/8.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Κέρ-
κυρας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 12β' του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 
(Α΄ 180), την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 
(Α΄ 125), τα άρθρα 170 και 205 παρ. 1 του ν. 3584/2007 
(Α΄ 143), την 1686/26.11.2018 (ΑΔΑ: 6Ψ7Ξ7ΛΕ-0Ψ6) από-
φαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί τροποποιή-
σεως της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» 
με ημερομηνία ενάρξεως της πράξης την 1.1.2017 και 
ημερομηνία λήξεως την 9.3.2021 καθώς και την παρ. 9 
του άρθρου 1 του ν. 4038/12, ανανεώνεται η σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της κάτω-

θι υπαλλήλου με την αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα 
και ειδικότητα από την 27.8.2019 έως και την 26.8.2020 
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης 
έως την λήξη του προγράμματος:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗ

ΟΝΟΜΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

5682627697/24.8.2018

(Αριθμ. βεβ. αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διευθύν-
σεως Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κέρκυρας περί 
ύπαρξης επαρκών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη της 
προκαλούμενης δαπάνης και πρόβλεψης εγγραφής αντι-
στοίχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επόμενων 
οικονομικών ετών: 36386/7.8.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου: 177991/20.8.2019). 

 Με εντολή Συντονιστή
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ

    

 Με την 1653/8.8.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Ναυπλιέων Νομού Αργολίδας που εκδόθηκε αφού 
λήφθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 
του ν. 3852/2010, β) του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, 
γ) των άρθρων 18 και 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, 
δ) του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, ε) του άρθρου 82 
του ν. 4604/2019, στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και 
ζ) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 όπως αντικαταστάθη-
καν με τις όμοιες του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) η 
αριθμ. 386/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για την κάλυ-
ψη κενών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ 
τ. ΑΣΕΠ/2.2.2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες 
διοριστέων που κυρώθηκαν με την αριθμ. 660/5.6.2019 
απόφαση του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκαν 
στο ΦΕΚ 1054/τ.Γ΄/10.6.2019, διορίζεται ως δόκιμη υπάλ-
ληλος η Διαμαντοπούλου Παναγιώτα του Παναγιώτη σε 
κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου Ναυπλιέων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ναυπλιέων για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης 
12850/23.7.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1057544565/18.7.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 175221/20.8.2019) .
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     Με την 1656/8.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Ναυ-
πλιέων Νομού Αργολίδας που εκδόθηκε αφού λή-
φθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010, β) του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, γ) των 
άρθρων 18 και 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, δ) του 
άρθρου 17 του ν.  3870/2010, ε) του άρθρου 82 του 
ν. 4604/2019, στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και 
ζ) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 όπως αντικαταστά-
θηκαν με τις όμοιες του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 
2) η αριθμ. 386/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για την κά-
λυψη κενών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ 
τ. ΑΣΕΠ/2.2.2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες 
διοριστέων που κυρώθηκαν με την αριθμ. 660/5.6.2019 
απόφαση του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτη-
καν στο ΦΕΚ 1054/τ.Γ΄/10.6.2019, διορίζεται ως δόκιμος 
υπάλληλος ο Κούρεντας Βασίλειος του Αποστόλου σε 
κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου Ναυπλιέων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ναυπλιέων για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 
12850/23.7.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8929171961/18.7.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 175223/20.8.2019) .

   Με την 10890/6.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Μο-
νεμβασίας Νομού Λακωνίας που εκδόθηκε αφού λή-
φθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010, β) των άρθρων 21 και 23 του ν. 3584/2007, 
γ) των άρθρων 18 και 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύ-
ουν, δ) του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, ε) του άρθρου 
82 του ν. 4604/2019, στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
και ζ) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 όπως αντικατα-
στάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 
2) η αριθμ. 225/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για την κά-
λυψη κενών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ 
τ. ΑΣΕΠ/2.2.2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, 4) οι πίνακες δι-
οριστέων που κυρώθηκαν με την αριθμ. 661/5.6.2019 
απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκαν 
στο ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10.6.2019 και 5) η αριθμ. 95/5.4.2018 
απόφαση του με την οποία προσλήφθηκε ο Παναγιώ-
της Αγγελάκος του Κωνσταντίνου με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ 
(8) μηνών, καθώς και οι αριθμ. 17530/13.12.2018 και 
8144/20.6.2019 όμοιες αποφάσεις του με τις οποίες πα-
ρατάθηκε η διάρκεια της αρχικής σύμβασης κατ' εφαρ-
μογή του άρθρου 77 του ν. 4582/2018 και του άρθρου 
τρίτου του ν. 4616/2019, διορίζεται ως δόκιμος υπάλλη-
λος ο ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε 
κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας 
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μονεμ-
βασίας κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλά-
δου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων αναδρομικά από 10.4.2018 

(ημερομηνία αρχικής πρόσληψης του με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου).

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Μονεμβασίας για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 
10721/2.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9510628435/5.8.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 175045/20.8.2019). 

     Με την 1665/8.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Ναυ-
πλιέων Νομού Αργολίδας που εκδόθηκε αφού λή-
φθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010, β) των άρθρων 21 και 23 του ν. 3584/2007, 
γ) των άρθρων 18 και 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύ-
ουν, δ) του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, ε) του άρθρου 
82 του ν. 4604/2019, στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
και ζ) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 όπως αντικατα-
στάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 
2) η αριθμ. 386/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για την κά-
λυψη κενών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρε-
σίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 
(ΦΕΚ 4/τ. ΑΣΕΠ/2.2.2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, 4) οι 
πίνακες διοριστέων που κυρώθηκαν με την αριθμ. 
660/5.6.2019 απόφαση του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ και 
δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1054/τ.Γ΄/10.6.2019 και 5) η 
αριθμ. 425/19.4.2018 απόφαση του με την οποία προ-
σλήφθηκε η Γεωργία Γκότση του Αθανασίου με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, καθώς και οι αριθμ. 
2029/18.12.2018 και 1316α/10.6.2019 όμοιες αποφά-
σεις του με τις οποίες παρατάθηκε η διάρκεια της αρ-
χικής σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 77 του 
ν. 4582/2018 και του άρθρου τρίτου του ν. 4616/2019, 
διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος η Γκότση Γεωργία του 
Αθανασίου σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπι-
κού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπλιέων κατηγορίας Υπο-
χρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριό-
τητας αναδρομικά από 20.4.2018 (ημερομηνία αρχικής 
πρόσληψης της με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου) .

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ναυπλιέων για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 
12850/23.7.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6312751324/18.7.2019)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 175218/20.8.2019) .

   Με την 10882/6.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Μο-
νεμβασίας Νομού Λακωνίας που εκδόθηκε αφού λή-
φθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010, β) του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, γ) των 
άρθρων 18 και 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, δ) του 
άρθρου 17 του ν.  3870/2010, ε) του άρθρου 82 του 
ν. 4604/2019, στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και 
ζ) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 όπως αντικαταστά-
θηκαν με τις όμοιες του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) η 
αριθμ. 225/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
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αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη 
κενών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 
4/τ.ΑΣΕΠ/2.2.2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πί-
νακες διοριστέων που κυρώθηκαν με την αριθμ. 
661/5.6.2019 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και 
δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10.6.2019, διορίζεται 
ως δόκιμος υπάλληλος ο ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 
σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας 
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μονεμ-
βασίας κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλά-
δου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Μονεμβασίας για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 
10721/2.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6688413089/5.8.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 175111/20.8.2019). 

   Με την 14859/6.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Λου-
τρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Νομού Κο-
ρινθίας που εκδόθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη: 1) οι 
διατάξεις: α) του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, β) του 
άρθρου 23 του ν. 3584/2007, γ) των άρθρων 18 και 28 
του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, δ) του άρθρου 17 του 
ν. 3870/2010, ε) του άρθρου 82 του ν. 4604/2019, στ) του 
άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και ζ) του άρθρου 28 του 
ν. 4305/2014 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του 
άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) η αριθμ. 2/2017 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την 
υποβολή αιτήματος για την κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2.2.2018) προ-
κήρυξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες διοριστέων που κυ-
ρώθηκαν με την αριθμ. 660/5.6.2019 απόφαση του Ε' 
Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1054/ 
τ.Γ΄/10.6.2019, διορίζεται ως δόκιμος υπάλληλος ο Βλά-
χος Γεώργιος του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική θέση 
μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας 
-Αγίων Θεοδώρων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων για την 
ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 14544/1.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9310959811/6.8.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 179471/20.8.2019) .

     Με την 14862/6.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Λου-
τρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Νομού Κο-
ρινθίας που εκδόθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη: 1) οι 
διατάξεις: α) του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, β) του 
άρθρου 23 του ν.  3584/2007, γ) των άρθρων 18 και 
28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, δ) του άρθρου 17 
του ν. 3870/2010, ε) του άρθρου 82 του ν. 4604/2019, 
στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και ζ) του άρθρου 28 

του ν. 4305/2014 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοι-
ες του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) η αριθμ. 2/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την 
υποβολή αιτήματος για την κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ. ΑΣΕΠ/2.2.2018) 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες διοριστέων που 
κυρώθηκαν με την αριθμ. 660/5.6.2019 απόφαση του Ε' 
Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1054/ 
τ.Γ΄/10.6.2019, διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος η Βλάχου 
Ελένη του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική θέση μόνιμου 
προσωπικού υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα του 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θε-
οδώρων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλά-
δου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων για την 
ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 14544/1.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1221852463/6.8.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 179472/20.8.2019) .

   Με την 10891/6.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Μο-
νεμβασίας Νομού Λακωνίας που εκδόθηκε αφού λή-
φθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010, β) του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, γ) των 
άρθρων 18 και 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, δ) του 
άρθρου 17 του ν.  3870/2010, ε) του άρθρου 82 του 
ν. 4604/2019, στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και 
ζ) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 όπως αντικαταστά-
θηκαν με τις όμοιες του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 
2) η αριθμ. 225/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για την κά-
λυψη κενών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ 
τ.ΑΣΕΠ/2.2.2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες 
διοριστέων που κυρώθηκαν με την αριθμ. 661/5.6.2019 
απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτη-
καν στο ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10.6.2019, διορίζεται ως δόκιμος 
υπάλληλος ο ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ σε 
κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας 
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μο-
νεμβασίας κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Μονεμβασίας για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 
10721/2.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1252372913/5.8.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 175053/20.8.2019) .

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353Τεύχος Γ’ 1459/27.08.2019

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   

 Με την 460231/09-08-2019 απόφαση της Περιφερει-
άρχη Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει, 
των άρθρων 4, 5 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 4440/2016 
(ΦΕΚ 224/τ. Α΄/02-12-2016) όπως ισχύουν, του άρθρου 
81 παρ. 2 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/31-07-2017), 
του άρθρου τέταρτου παρ. 2 περιπτ. α΄ του ν. 4616/2019 
(ΦΕΚ 86/τ. Α΄/07-06-2019), της υπ’ αρ. 37419/13479/08-
05-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), με 
την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 409/27-03-2019 βεβαίωση 
της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την οποία 
γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την ικανοποίηση του 
αιτήματος του υπαλλήλου για λόγους υγείας και την υπ’ 
αρ. πρωτ. 6463/16-04-2019 βεβαίωση του Δήμου Χερ-
σονήσου, μετατάσσεται ο δόκιμος υπάλληλος Χρήστος 
Τσουμπός του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ11 Εποπτών 
Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Γ’, από τον Δήμο Χερσονή-
σου, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του 
Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου 
της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατηγορίας ΤΕ κλάδου 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Αττικής: 464798/13-08-2019). 

   Με την 435400/01-08-2019 πράξη της Περιφερειάρχη 
Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/11-02-2004) 

και του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία της υπαλλήλου της 
Περιφέρειας Αττικής Ιωάννας Λιούτα του Δημητρίου, κα-
τηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού με βαθ-
μό Α΄, από 09-07-2019, ημερομηνία της αίτησής της, στη 
θέση από την οποία είχε παραιτηθεί, ήτοι σε κενή οργα-
νική θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου 
Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄ στη Δ/νση Ανά-
πτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Ατ-
τικής, όπου ήταν τοποθετημένη, μετά την ανακήρυξη 
των Βουλευτών των Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 στις 
οποίες δεν εξελέγη.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Αττικής: 464745/13-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3029561055/22-07-2019).

      Με την 445440/05-08-2019 πράξη της Περιφερειάρ-
χη Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/11-2-2004) και 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), διαπιστώνε-
ται η αυτοδίκαιη επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία της 
υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής Ελισάβετ Πανου-
τσάκου του Κωνσταντίνου, από 10-07-2019, ημερομη-
νία της αίτησής της, στη θέση από την οποία είχε παραι-
τηθεί, ήτοι σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού 
κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό-
νοιας με βαθμό Α΄, στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Βόρειου Τομέα όπου ήταν 
τοποθετημένη, λόγω της μη εκλογής της στις βουλευτι-
κές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Αττικής: 464786/13-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5190335120/25-07-2019). 

  Η Περιφερειάρχης

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ   
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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