
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ

ΙΟΝΙΟΥ 

 Με την 606/2019 με αριθ. πρωτ. 17258/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διο-
ρίζεται η Δημητροπούλου Ιωάννα του Διαμαντή, στην 
κατηγορία - κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθ-
μό Ε΄, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του 
Δήμου Αιγιαλείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου 
προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16886/
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6759510811/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ. 171534/06.08.2019).

    Με την 600/2019 με 17252/19.07.2019 απόφαση του 
Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), 
του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ 
ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 661/05.06.2019 
απόφαση Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 
1052), την 14 με αρ. πρ. 24722/03.04.2019 εγκύκλιο του 
Υπ. Εσωτερικών, διορίζεται ο Βαγενάς Χρήστος – Πα-
ναγιώτης του Κωνσταντίνου, στην κατηγορία - κλάδο 
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας (απορριμμα-
τοφόρων) με βαθμό Δ΄, σε κενή οργανική θέση μόνι-
μου προσωπικού του Δήμου Αιγιαλείας, επειδή κατέχει 
όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα τυπικά και ουσι-
αστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16891/ 
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1912055469/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: 161509/ 06.08.2019).

    Με την 604/2019 με αριθ. πρωτ. 17256/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορίζε-
ται ο Βλάχος Γεώργιος του Παναγιώτη, στην κατηγορία -
κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄, σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αιγια-
λείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπό-
μενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16889/
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4319145448/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ. 171518/06.08.2019).

    Με την 602/2019 με αριθ. πρωτ. 17254/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 661/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1052), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται ο Λιβάνης Μιχαήλ του Ανάργυρου στην κατηγορία - 
κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (πλυντήριο 
κάδων) με βαθμό Δ΄ αναδρομικά από 20.07.2018 ημερο-
μηνία σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. βάσει των προσωρινών πινάκων 
κατάταξης, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού 
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του Δήμου Αιγιαλείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νό-
μου προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16898/
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3463118855/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ. 171509/06.08.2019).

    Με την 610/2019 με αριθ. πρωτ. 17262/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται ο Καραδήμας Αθανάσιος του Φίλιππου, στην κα-
τηγορία - κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄, 
σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου 
Αιγιαλείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλε-
πόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16892/ 
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1289102821/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ. 171562/06.08.2019).

    Με την 605/2019 με αριθ. πρωτ. 17257/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται η Δανειλοπούλου Μαρία του Δημητρίου, στην κα-
τηγορία - κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄, 
σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου 
Αιγιαλείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλε-
πόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16885/ 
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/ 20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6763491066/17.07.2019 ),

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ. 171523/06.08.2019).

            Με την 613/2019 με αριθ. πρωτ. 17266/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-

κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν.4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται ο Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος του Αλεξίου, στην 
κατηγορία - κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθ-
μό Ε΄, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του 
Δήμου Αιγιαλείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου 
προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16887/ 
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1101218529/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ. 171577/06.08.2019).

    Με την 614/2019 με αριθ. πρωτ. 17267/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται η Μανίκη Γεωργία του Στράτου, στην κατηγορία - 
κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄, σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αιγια-
λείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπό-
μενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16896/ 
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2231011241/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ.171582/06.08.2019).

    Με την 616/2019 με αριθ. πρωτ. 17270/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται η Σπυροπούλου Μαρία του Παναγιώτη, στην κα-
τηγορία - κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄, 
σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου 
Αιγιαλείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλε-
πόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16888/ 
17.07.2019)
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(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6433611448/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ.171589/06.08.2019).

            Με την 615/2019 με αριθ. πρωτ. 17269/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορίζε-
ται η Παπαδημητρακοπούλου Βασιλική του Κωνσταντί-
νου, στην κατηγορία - κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
με βαθμό Ε΄, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπι-
κού του Δήμου Αιγιαλείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του 
νόμου προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 17172/ 
18.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2929114261/18.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ.171587 /06.08.2019).

            Με την 617/2019 με αριθ. πρωτ. 17271/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται ο Σύρμος Χρήστος του Νικολάου, στην κατηγορία - 
κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄, σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αιγια-
λείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπό-
μενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16900/ 
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9011372806/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ. 171594/06.08.2019).

            Με την 618/2019 με αριθ. πρωτ. 17272/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 

ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται ο Φωτόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, στην κα-
τηγορία - κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄, 
σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου 
Αιγιαλείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλε-
πόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16899/ 
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1249618103/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ. 171602/06.08.2019).

    Με την 601/2019 με αριθ. πρωτ. 17253/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 661/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1052), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται ο Κουνινιώτης Μαρίνος του Ευθυμίου, στην κατη-
γορία - κλάδο ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας 
(απορριμματοφόρων) με βαθμό Δ΄, σε κενή οργανική 
θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αιγιαλείας, επει-
δή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα τυπι-
κά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16883/ 
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7210264858/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ. 171611/06.08.2019).

    Με την 621/2019 με αριθ. πρωτ. 17298/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 661/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1052), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται ο Βελισσάρης Κωνσταντίνος του Νικολάου, στην 
κατηγορία - κλάδο ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριό-
τητας (απορριμματοφόρων) με βαθμό Δ΄, σε κενή ορ-
γανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αιγιαλεί-
ας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 17296/ 
19.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9310110827/19.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ. 171623/06.08.2019)

    Με την 622/2019 με αριθ. πρωτ. 17299/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 661/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1052), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορίζε-
ται ο Καραβιώτης Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου, στην 
κατηγορία - κλάδο ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότη-
τας (απορριμματοφόρων) με βαθμό Δ΄, σε κενή οργα-
νική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αιγιαλείας, 
επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα τυ-
πικά και ουσιαστικά προσόντα.

Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 17296/ 
19.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

((Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3101442583/19.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ.171628 /06.08.2019).

            Με την 603/2019 με αριθ. πρωτ. 17255/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 661/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1052), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται ο Μελίστας Θωμάς του Κωνσταντίνου, στην κατη-
γορία - κλάδο ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας 
(απορριμματοφόρων) με βαθμό Δ΄, σε κενή οργανική 

θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αιγιαλείας, επει-
δή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα τυπι-
κά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16890/ 
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1926606668/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ.171633/06.08.2019).

            Με την 607/2019 με αριθ. πρωτ. 17259/19.07.2019 
απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2018) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, την 660/05.06.2019 απόφαση Α΄ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (πίνακας διοριστέων Γ΄ 1054), την 14 με αρ. πρ. 
24722/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, διορί-
ζεται η Δημητρουλοπούλου Μαρία του Νικολάου, στην 
κατηγορία - κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθ-
μό Ε΄, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του 
Δήμου Αιγιαλείας, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου 
προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ελέγχου δικαιολογητικών: 16893/ 
17.07.2019)

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας: 
14388/20.06.2019)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1074371679/17.07.2019)

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: οικ.171537/06.08.2019).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π.
Πάτρας
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