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1    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  1.-Με την 52403 οικ. Φ.300.2/14.08.2019 απόφαση 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και: α.-τα άρθρα 
33, 34, 35, 36 και 37 του ν. 4029/2011 (Α΄245) «Εθελο-
ντισμός στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και 
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις», β.-την 
παρ. 5.ε΄ του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», γ.-τα άρθρα 
2 και 17 του ν. 3528/2007 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», δ.-την παρ. 4 του άρθρου 
28 του ν. 4305/2014 (Α΄237), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ 4 του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 (Α΄224), 
ε.-την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄237), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 4 του άρθρου 26 του 
ν. 4440/2016 (Α΄224), στ.-το άρθρο 22 του ν. 4579/2018 
(Α΄201) «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα 
αρχεία επιβατών-προσαρμογή της νομοθεσίας στην 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις», ζ.-τις παρ. 
5 και 6 του άρθρου 59 και τις λοιπές διατάξεις του 
π.δ. 174/1983 (Α΄68) «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχο-
λής», ως ίσχυε, η.-το π.δ. 101/2012 (Α΄167) «Υπαγωγή 
του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τά-
ξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του 
π.δ. 215/2007», θ.-το π.δ. 86/2018 (Α΄159) «Ανασύστα-
ση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη», ι.-το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διο-
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», ια-την 
ΓΔΟΕΣ/1/2/431/19-07-2019 απόφαση Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη» (ΥΟΔΔ 451), ιβ.-τη 39389 
οικ. Φ.109.1/2-12-2011 (Β΄2780) απόφασης Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικα-
σία πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών», ιγ.-την 57659 
οικ. Φ.300.2/13-12-2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 
456ΖΙ-Α2Η) «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάτα-
ξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε 
(725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων», 
ιδ.-Την 76746 οικ. φ.300.2/11-12-2015 (ΓΊ308) απόφαση 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Συμπληρωματική 
κύρωση πινάκων επιτυχόντων-επιλαχόντων υποψηφί-
ων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο 
Πυροσβεστικό Σώμα», ιε.-το αριθμ. 79270 οικ. Φ.300.2/
21-12-2018 Αίτημα Υπουργού Προστασίας του Πολί-
τη «Υποβολή αιτήματος κατάταξης πενήντα έξι (56) 
Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επιτυχό-
ντων-επιλαχόντων υποψηφίων της 75746 οικ. Φ.300.2/
11-12-2015 (Π308) απόφασης ΑΠΣ», ιστ.-την 13882 οικ. 
Φ.300.2/05-03-2019 (ΑΔΑ: 656246ΜΚ6Π-ΡΚ5) απόφαση 
Αρχηγού ΑΠΣ «Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου δικαιο-
λογητικών κατάταξης (πρόσληψης) επιτυχόντων-επιλα-
χόντων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων 
στο Πυροσβεστικό Σώμα», ιζ.-την 18657 οικ. Φ.300.2/
29-03-2019 (Γ΄454) (ΑΔΑ: ΩΓΤ846ΜΚ6Π-Χ70) απόφαση 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Κατάταξη (διορι-
σμός) πενήντα έξι (56) επιτυχόντων-επιλαχόντων υπο-
ψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων 
στο Πυροσβεστικό Σώμα», ιη.-το αριθμ. 1750 Φ.300.2/
10-04-2019 έγγραφο Πυροσβεστικής Ακαδημίας «Υπο-
βολή Πρακτικών Ορκωμοσίας Δοκίμων Πυροσβεστών 
86ης ΕΣ», ιθ.-την από 25-07-2019 έγγραφη εισήγηση 
για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ιεραρχικά 
υποβαλλόμενη, με θέμα «Ανάκληση κατάταξης (διορι-
σμού) έξι (06) επιτυχόντων-επιλαχόντων της 18657 οικ. 
Φ.300.2/29-03-2019 (Γ΄454) (ΑΔΑ: ΩΓΤ846ΜΚ6Π-Χ70) 
απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη», ανακα-
λείται η 18657 οικ. Φ.300.2/29-03-2019 (Γ΄454)  απόφαση 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Κατάταξη (διορι-
σμός) πενήντα έξι (56) επιτυχόντων-επιλαχόντων υπο-
ψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων 
στο Πυροσβεστικό Σώμα», μόνο σε ό,τι αφορά στην 
κατάταξη (διορισμό):

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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α. Του Ρεμπάτσιου Δημητρίου του Νικολάου, Κατη-
γορία Β΄-Μάχιμοι, διότι σύμφωνα με το αριθμ. 1750 
Φ.300.2/10-04-2019 έγγραφο Πυροσβεστικής Ακαδημίας 
«Υποβολή Πρακτικών Ορκωμοσίας Δοκίμων Πυροσβε-
στών 86ης ΕΣ» δεν προσήλθε για κατάταξη (διορισμό) 
στο Πυροσβεστικό Σώμα (αριθμ. βεβαίωσης διαγραφής 
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δη-
μοσίου: 2411738106/19.08.2019).

β. Του Τσουράκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, Κατηγορία 
Β΄-Μάχιμοι, διότι σύμφωνα με το αριθμ. 1750 Φ.300.2/
10-04-2019 έγγραφο Πυροσβεστικής Ακαδημίας «Υπο-
βολή Πρακτικών Ορκωμοσίας Δοκίμων Πυροσβεστών 
86ης ΕΣ» δεν προσήλθε για κατάταξη (διορισμό) στο 
Πυροσβεστικό Σώμα (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 
6310483113/19.08.2019).

γ. Του Πασχάλη Ιωάννη του Γεωργίου, Κατηγορία Β΄-
Μάχιμοι, διότι σύμφωνα με το αριθμ. 1750 Φ.300.2/
10-04-2019 έγγραφο Πυροσβεστικής Ακαδημίας «Υπο-
βολή Πρακτικών Ορκωμοσίας Δοκίμων Πυροσβεστών 
86ης ΕΣ» δεν προσήλθε για κατάταξη (διορισμό) στο 
Πυροσβεστικό Σώμα (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 
7381282411/19.08.2019).

δ. Του Σταμίγκου Ζαφειρίου του Ευαγγέλου, Κατηγορία 
Β΄-Μάχιμοι, διότι σύμφωνα με το αριθμ. 1750 Φ.300.2/
10-04-2019 έγγραφο Πυροσβεστικής Ακαδημίας «Υπο-
βολή Πρακτικών Ορκωμοσίας Δοκίμων Πυροσβεστών 
86ης ΕΣ» δεν προσήλθε για κατάταξη (διορισμό) στο 
Πυροσβεστικό Σώμα (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 
9931641126/19.08.2019).

ε. Του Διαμαντάρα Αντωνίου του Νικολάου, Κατηγορία 
Γ΄-Οδηγοί, διότι σύμφωνα με το αριθμ. 1750 Φ.300.2/
10-04-2019 έγγραφο Πυροσβεστικής Ακαδημίας «Υπο-
βολή Πρακτικών Ορκωμοσίας Δοκίμων Πυροσβεστών 
86ης ΕΣ» δεν προσήλθε για κατάταξη (διορισμό) στο 
Πυροσβεστικό Σώμα (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 
6219104361/19.08.2019).

στ. Του Μαντή Παναγιώτη του Ιωάννη, Κατηγορία Β΄-
Μάχιμοι, διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. Β.1 
του Κεφ. Β΄ «Προσόντα-Κωλύματα» της αριθμ. 57659 οικ. 
Φ.300.2/13-12-2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 456ΖΙ-
Α2Η) «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο 
Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) 
Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων» (αριθμ. 
βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1201013246/19.08.2019).

  Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

I

2     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Με την Φ. 10.1/10201/19.08.2019 απόφαση του Περι-
φερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Κρήτης, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τα άρθρα 153 και 156 του ν. 3528/2007 και μετά 
την αριθμό 51/06-08-2019 πράξη του Περιφερειακού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Χανίων, απολύεται από την υπηρεσία, ο Μου-
λακάκης Δημήτριος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου 
ΠΕ70 Δασκάλων, με οργανική θέση στο 11ο Δημοτικό 
Σχολείο Χανίων, A.M.: 551361, βαθμό Α΄ και Μ.Κ: 17, λόγω 
σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που δεν επιτρέ-
πει την άσκηση άλλων καθηκόντων. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5851936339/ 
12.08.2019).

O   Περιφερειακός Διευθυντής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ

Ι

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την 1871/15427/30.07.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Θηβαίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του 
άρθρου 23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 28 του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των άρθρων 7, 24 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), καθώς και του άρθρου 82 του ν.  4604/2019 
(Α΄ 50), ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη 
(ΦΕΚ 4/02.02.2018, 9/9-02-2018, 10/16-02-2018 και 12/
6-03-2018 τ. ΑΣΕΠ), τους Πίνακες διοριστέων/προσλη-
πτέων (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10.06.2019 και 1054/Γ΄/10.06.2019), 
διορίζονται οι κάτωθι:

α) Ασλανίδης Χαρίτων του Δημητρίου, σε κενή οργα-
νική θέση του Κλάδου ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων απορ-
ριμματοφόρων, του Δήμου Θηβαίων, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ΄.

β) Καπουργιαννίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη, σε 
κενή οργανική θέση του Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότη-
τας (Συνοδοί απορριμματοφόρων), του Δήμου Θηβαίων, 
με εισαγωγικό βαθμό Ε΄.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θη-
βαίων: 15247/26.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6723551218/ 30.07.2019 
και 3149127189/29.07.2019 αντίστοιχα.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 4756/129776/19.08.2019).

      Με την 29296//18.07.2019 απόφαση του Αντιδημάρ-
χου Λαμιέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, των άρθρων 58 και 280 
του ν. 3852/2010, του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, του 
άρθρου 1 παρ.9 του ν. 4038/2012, του άρθρου 14 παρ. 5 
του ν. 4403/2016, του άρθρου 65 του ν. 4369/2016, του 
άρθρου 28 του ν. 4325/2015, καθώς και του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016, προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο Δήμο Λαμιέ-
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ων, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβα-
σης έως 30-11-2019, με δυνατότητα παράτασης εφόσον 
συνεχιστεί το πρόγραμμα, προκειμένου για την υλοποίη-
ση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων» 
στον Άξονα Προτεραιότητας «προώθηση της Κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας -ΕΚΤ» του Ε.Π. 
«Στερεά Ελλάδα»2014-2020, η κάτωθι υποψήφια:

Ονοματεπώ-
νυμο

Όνομα 
πατρός Ειδικότητα

Αριθμ. βεβ. εγγρα-
φής στο Μητρώο 
Ανθρωπ. Δυναμι-
κού Ελλ. Δημοσίου

Ζαπαντιώτου
Παρασκευή Ιωάννης

ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού/
Διο ικητικό Στέλε-
χος (Διαχειριστής)

2833963517/
01.08.2019

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λαμιέων: από 16.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας: 4753/129769/19-08-2019).

        Με την 166/7224/01-08-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Στυλίδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρ-
θρου 23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 28 του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των άρθρων 7, 24 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), καθώς και του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη (ΦΕΚ 4/
02.02.2018, τ ΑΣΕΠ), τους Πίνακες διοριστέων/προσλη-
πτέων (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10.06.2019 και 1054/Γ΄/10.06.2019), 
διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου 
του Δήμου Στυλίδας κατά Κατηγορία, Κλάδο και εισαγω-
γικό βαθμό (ν. 4369/2016), οι κάτωθι:

α) Ζερβός Χρήστος του Ιωάννη, ΔΕ Κατηγορίας, Κλά-
δου ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων με βαθμό Δ΄.

β) Μπακογεώργος Δημήτριος του Ιωάννη, ΔΕ Κατη-
γορίας, Κλάδου ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων με βαθμό Δ΄.

γ) Λασπονίκος Νικόλαος του Χριστοφόρου, ΔΕ Κατη-
γορίας, Κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων με βαθμό Δ΄.

δ) Ψιλιτέλης Δημήτριος του Μιχαήλ, ΔΕ Κατηγορίας, 
Κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων με βαθμό Δ΄.

ε) Κλιάρης Απόστολος του Θεοδώρου, ΔΕ Κατηγορίας, 
Κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με βαθμό Δ΄.

στ) Κάλλος Νικόλαος του Ευαγγέλου, ΥΕ Κατηγορίας, 
Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.

ζ) Χαλλής Παναγιώτης του Γεωργίου, ΥΕ Κατηγορίας, 
Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.

η) Γεωργαλή Μαρία του Γεωργίου, ΥΕ Κατηγορίας, Κλά-
δου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.

θ) Ζαμπέλη Λαμπρινή του Βασιλείου, ΥΕ Κατηγορίας, 
Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.

ι) Πατούρα Ευμορφία του Κωνσταντίνου, ΥΕ Κατη-
γορίας, Κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικά (Καθαριότητας) με 
βαθμό Ε΄.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7710310552/
31.07.2019, 3583696010/31.07.2019,  9344199120/
31.07.2019, 6659910612/31.07.2019, 8131132250/

31.07.2019, 1062612810/31.07.2019,  5711995511/
31.07.2019, 8541262190/31.07.2019, 4450115946/
31.07.2019, 5674127838/31.07.2019 αντίστοιχα).

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυ-
λίδας: 7184/31.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 488 1/32489/19.08.2019).

      Με την 562/9181/31.07.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Λοκρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρ-
θρου 23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 28 του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των άρθρων 7, 24 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), καθώς και του άρθρου 82 του ν.  4604/2019 
(Α΄ 50), ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη (ΦΕΚ 
4/02.02.2018 τ. ΑΣΕΠ), τους Πίνακες διοριστέων/προσλη-
πτέων (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10.06.2019 και 1054/Γ΄/10.06.2019), 
διορίζεται ως δόκιμος σε κενές οργανικές θέσεις Δημο-
σίου δικαίου του Δήμου Λοκρών, ο Κυριαζής Κίμων του 
Θεμιστοκλή, κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ Οδηγών με εισα-
γωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1259086692/16. 05.2019).

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λο-
κρών:  9179/31.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 4889/132720/19.08.2019).

        Με την 567/9186/31.07.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Λοκρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρ-
θρου 23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 28 του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των άρθρων 7, 24 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), καθώς και του άρθρου 82 του ν.  4604/2019 
(Α΄ 50), ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη (ΦΕΚ 
4/02.02.2018 τ. ΑΣΕΠ), τους Πίνακες διοριστέων/προσλη-
πτέων (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10.06.2019 και 1054/Γ΄/10.06.2019), 
διορίζεται ως δόκιμος σε κενές οργανικές θέσεις Δημο-
σίου δικαίου του Δήμου Λοκρών ο Τζιαχρήστος Αριστο-
τέλης του Χρήστου, Κλάδου ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 
με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λο-
κρών: 9179/31.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3611311490/25.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 4892/132731/19.08.2019).

      Με την 569/9189/31.07.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Λοκρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρ-
θρου 23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 28 του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των άρθρων 7, 24 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), καθώς και του άρθρου 82 του ν.  4604/2019 
(Α΄ 50), ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη 
(ΦΕΚ 4/02.02.2018, 9/9-02-2018, 10/16-02-2018 και 12/
6-03-2018 τ. ΑΣΕΠ), τους Πίνακες διοριστέων/προσλη-
πτέων (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10.06.2019 και 1054/Γ΄/10.06.2019), 
διορίζεται ως δόκιμος σε κενές οργανικές θέσεις Δημοσί-
ου δικαίου του Δήμου Λοκρών ο Χαρίσης Χρήστος του 
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Στέφανου, Κλάδου ΔΕ, του Δήμου Λοκρών, ειδικότητας 
ΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λο-
κρών: 9179/31.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1472104547/25.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 4895/132743/19.08.2019).

        Με την 568/9188/31.07.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Λοκρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρ-
θρου 23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 28 του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των άρθρων 7, 24 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), καθώς και του άρθρου 82 του ν.  4604/2019 
(Α΄ 50), ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη (ΦΕΚ 
4/02.02.2018 τ ΑΣΕΠ), τους Πίνακες διοριστέων/προσλη-
πτέων (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10.06.2019 και 1054/Γ΄/10.06.2019), 
διορίζεται ως δόκιμος σε κενές οργανικές θέσεις Δημο-
σίου δικαίου του Δήμου Λοκρών ο Σταματόπουλος Νι-
κόλαος του Στέργιου, Κλάδου ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδη-
γών με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λο-
κρών: 9179/31.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8311152110/25.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 4896/132745/19.08.2019).

      Με την 565/9184/31.07.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Λοκρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρ-
θρου 23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 28 του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των άρθρων 7, 24 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), καθώς και του άρθρου 82 του ν.  4604/2019 
(Α΄ 50), ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη (ΦΕΚ 
4/02.02.2018 τ. ΑΣΕΠ), τους Πίνακες διοριστέων/προσλη-
πτέων (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10.06.2019 και 1054/Γ΄/10.06.2019), 
διορίζεται ως δόκιμος σε κενές οργανικές θέσεις Δημο-
σίου δικαίου του Δήμου Λοκρών ο Μανέλας Βασίλειος 
του Αργυρίου, Κλάδου ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με 
εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λο-
κρών: 9179/31.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5410510521/25.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 4893/132736/19.08.2019).

      Με την 566/9187/31.07.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Λοκρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρ-
θρου 23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 28 του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των άρθρων 7, 24 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), καθώς και του άρθρου 82 του ν.  4604/2019 
(Α΄ 50), ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη (ΦΕΚ 
4/02.02.2018 τ ΑΣΕΠ), τους Πίνακες διοριστέων/προσλη-
πτέων (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10.06.2019 και 1054/Γ΄/10.06.2019), 
διορίζεται ως δόκιμος σε κενές οργανικές θέσεις Δημο-
σίου δικαίου του Δήμου Λοκρών ο Τσιμπούρης Ιωάννης 

του Βάιου, Κλάδου ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με εισα-
γωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λο-
κρών: 9179/31.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6877112122/25.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 4894/132739/19.08.2019).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την 1869/06-08-2019 απόφαση του Δημάρχου 
Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, 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 
άρθρου 82 του ν. 4604/2019, όπως ισχύουν, την αριθμ. 
3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/02-02-2018, 9/
09-02-2018, 10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ. Προκη-
ρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 660/05-06-2019 απόφαση 
του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-06-2019), 
διορίζεται η Ξυλούρη Ιωάννα του Πέτρου σε κενή ορ-
γανική θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου κατηγορί-
ας-κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με εισαγωγικό 
βαθμό Ε΄, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋπο-
θέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπο-
λογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αγίου 
Νικολάου και πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων 
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών: 12144/
05-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9779108141/05-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9342/14-08-2019).

      Με την 1866/06-08-2019 απόφαση του Δημάρχου 
Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, 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 αριθμ. 
3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/02-02-2018, 9/
09-02-2018, 10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ.Προκη-
ρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 660/05-06-2019 απόφαση 
του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-06-2019), 
διορίζεται η Λαλιώτη Αδαμαντία του Βασιλείου σε κενή 
οργανική θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου κατηγορίας-
κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθ-
μό Ε΄, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπο-
λογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αγίου 
Νικολάου και πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων 
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών: 12142/
05-08-2019).
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1044871031/
05-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9352/14-08-2019).

      Με την 1807/07-08-2019 απόφαση του Δημάρχου 
Μινώα Πεδιάδας 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 αριθμ. 
3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/02-02-2018, 9/
09-02-2018, 10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ. Προκη-
ρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 660/05-06-2019 απόφαση 
του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-06-2019), 
διορίζεται ο Σιτόγλου Ματθαίος του Κωνσταντίνου σε 
κενή οργανική θέση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κατη-
γορίας-κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με εισα-
γωγικό βαθμό Ε΄, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες 
προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στον προϋ-
πολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μι-
νώα Πεδιάδας και πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώ-
σεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών: 
αρ. πρ. οικ.:10359/29-07-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9317107106/
07-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9407/14-08-2019).

      Με την 1810/07-08-2019 απόφαση απόφαση του Δη-
μάρχου Μινώα Πεδιάδας Νομού Ηρακλείου, η οποία εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 
του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν και τις όμοιες του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016, σε συνδυασμό με τις όμοιες του 
άρθρου 82 του ν. 4604/2019, όπως ισχύουν, την αριθμ. 
3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/02-02-2018, 9/
09-02-2018, 10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ.Προ-
κηρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 660/05-06-2019 από-
φαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/
10-06-2019), διορίζεται η Χιωτάκη Ιωάννα του Παντελε-
ήμονα σε κενή οργανική θέση του Δήμου Μινώα Πεδιά-
δας κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
με εισαγωγικό βαθμό Ε΄, επειδή συντρέχουν όλες οι νό-
μιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μινώα Πεδιά-
δας και πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων στους προ-
ϋπολογισμούς των επόμενων ετών: αρ. πρ. οικ.:10359/
29-07-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2686731087/
07-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9408/14-08-2019).

      Με την 3163/06-08-2019 απόφαση σε ορθή επανάλη-
ψη του Δημάρχου Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 
του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν και τις όμοιες του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016, σε συνδυασμό με τις όμοιες του 
άρθρου 82 του ν. 4604/2019, όπως ισχύουν, την αριθμ. 
3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/02-02-2018, 9/
09-02-2018, 10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ. Προκη-
ρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 661/05-06-2019 απόφαση 
του A΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10-06-2019), 
διορίζεται η Καλογήρου Τριανταφυλλιά του Ανδρέα σε 
κενή οργανική θέση του Δήμου Ρεθύμνης, κατηγορίας-
κλάδου ΔΕ Αποθηκάριων με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, επει-
δή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ρεθύμνης και 
πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων στους προϋπολογι-
σμούς των επόμενων ετών: 22099/22-07-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3761858214/
25-07-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9442/14-08-2019).

        Με την 1861/06-08-2019 απόφαση του Δημάρχου 
Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, 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 αριθμ. 
3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/02-02-2018, 9/
09-02-2018, 10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ.Προκη-
ρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 660/05-06-2019 απόφαση 
του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-06-2019), 
διορίζεται ο Δεμέτζος Γεωργιος του Εμμανουήλ σε κενή 
οργανική θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου κατηγορίας-
κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθ-
μό Ε΄, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπο-
λογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αγίου 
Νικολάου και πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων 
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών: 12114/
05-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5011165974/
05-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9340/14-08-2019).

      Με την 1851/06-08-2019 απόφαση του Δημάρχου 
Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, 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 αριθμ. 
3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/02-02-2018, 9/
09-02-2018, 10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ.Προκη-
ρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 661/05-06-2019 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10-06-2019), 
διορίζεται o Ζήγρας Δημήτριος του Νικολάου σε κενή 
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οργανική θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου κατηγορίας-
κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων) 
με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ αναδρομικά από 02/05/2018, 
ημερομηνία αρχικής πρόσληψής του, επειδή συντρέχουν 
όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπο-
λογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αγίου 
Νικολάου και πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων 
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών: 12115/
05-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8126699910/
05-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9339/14-08-2019).

      Με την 1853/06-08-2019 απόφαση του Δημάρχου 
Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, 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 αριθμ. 
3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/02-02-2018, 9/
09-02-2018, 10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ.Προκη-
ρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 661/05-06-2019 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10-06-2019), 
διορίζεται η Ντιντίκου Χριστίνα του Κωνσταντίνου σε 
κενή οργανική θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου κα-
τηγορίας-κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας με εισα-
γωγικό βαθμό Δ΄, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες 
προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπο-
λογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αγίου 
Νικολάου και πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων 
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών: 12128/
05-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1221971157/
05-08-2019).

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της: 9338/14-08-2019).

  Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

I

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Με την 511/17676/25.6.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Κεφαλονιάς, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με

• την παρ. 2 του άρθρου 14 περίπτωση β) του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αυτό αντικατεστάθη με το 
άρθρο 11 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133),

• το άρθρο 32 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269) και

• την παρ.5 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (Α΄ 195), 
όπως ισχύει,

• 30 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57),
• 152 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143),
• 28 παρ.5 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237),
• το π.δ. 56/2019 (Α΄ 97) περί διαλύσεως της Βουλής της 

ΙΖ΄ Περιόδου Προεδρευομένης Δημοκρατίας,
• την 11726/22.7.2019 βεβαίωση του Προέδρου της 

Βουλής των Ελλήνων με την οποία βεβαιώνεται ότι η 
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου του Χρήστου διετέλεσε Βου-
λευτής της Εκλογικής Περιφέρειας Κεφαλληνίας, εκτός 
των άλλων, κατά την ΙΖ΄ Περίοδο, από 20.9.2015 έως 
11.6.2019,

• το 342/21.6.2019 έγγραφο της Προέδρου Πρωτο-
δικών Κεφαλληνίας με το οποίο ενημέρωσε τον Δήμο 
Κεφαλονιάς ότι η ανωτέρω υπέβαλε νόμιμα και εμπρό-
θεσμα στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας στις 20.6.2019 
την δήλωση παραίτησής της από την θέση της μονίμου 
υπαλλήλου του Δήμου αυτού, προκειμένου να θέσει 
υποψηφιότητα βουλευτή για τις βουλευτικές εκλογές 
στις 7.7.2019, διαπιστώνεται:

• η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία της μονίμου υπαλ-
λήλου του Δήμου Κεφαλονιάς Αφροδίτης Θεοπεφτάτου 
του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθ-
μό Α΄, από τις 13.6.2019, λόγω λήξεως της θητείας της 
ως βουλευτής κατά την ΙΖ΄ Περίοδο και

• η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ανω-
τέρω από τις 20.6.2019, λόγω υποβολής υποψηφιότητας 
βουλευτή για τις βουλευτικές εκλογές στις 7.7.2019.

(Αριθμ. βεβ.ς εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1327101558/ 6.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6734810711/7.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. του Προϊσταμένου Τμήματος Προϋπο-
λογισμού-Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλονιάς περί ύπαρξης πιστώσε-
ων στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 για την 
κάλυψη της προκαλούμενης από την παρούσα απόφαση 
δαπάνης: 20069/18.7.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου: 175783/ 19.8.2019).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ

I

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

    ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  Με την οικ.33243/19-08-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Κατερίνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, του άρθρου τέταρ-
του του ν. 4616/2019, του άρθρου 82 του ν. 4604/2019, 
των άρθρων 14 και 19 του ν. 4325/2015, του άρθρου 
81 του ν. 4172/2013, του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 
και ύστερα από τα αριθμ. 36075/03-07-2019, 36372/
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28-06-2019 και 36075Α/28-06-2019 έγγραφα του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων μετατάσσονται στο Δήμο Κατερίνης, κατόπιν 
αίτησής τους, οι παρακάτω πρώην δημοτικοί αστυνομι-
κοί, οι οποίοι υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σε κενές οργανικές θέσεις της κατηγορίας 
και του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, με το βαθμό και 
το μισθολογικό κλιμάκιο που αυτοί κατείχαν πριν τεθούν 
σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του 
ν. 4172/2013, συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρε-
σίας στα Καταστήματα Κράτησης, ως εξής:
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

1 ΒΟΥΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

2 ΓΙΟΥΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ

ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

3 ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

4 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ

ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

5 ΣΑΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή-
μου Κατερίνης ΔΥ/19-08-2019).

  Ο Δήμαρχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

    4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Με την 29944/19-07-2019 διαπιστωτική πράξη τρο-
ποποιείται η 8434/07.05.2018 διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης  -που εκ-
δόθηκε στο ΦΕΚ 643/τ. Γ΄/07.06.2018 σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ /
Α΄/38), του άρθρου 22 της παρ. 2 του π.δ. 84/1989 (Α΄31), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο α του π.δ. 38/2004 
(Α΄35) και το άρθρο 30 του π.δ. 38/2010, του άρθρου 
25 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Α΄38), του άρθρου 50 του 
ν. 4305/2014 και του άρθρου 103 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 
Α΄/115/07-08-2017)- σχετικά με την ένταξη και κατάταξη 
στον κλάδο Ιατρών Ε.Σ.Υ., των ΠΕ Ιατρών Χωρίς Ειδικότη-
τα με Πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής, λόγω κεκτημένου 
δικαιώματος, που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας (πρώην 
Π.Ε.Δ.Υ.-Μονάδες Υγείας) με πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση, ως προς το σκέλος της βαθμολογικής τους 
κατάταξης όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το αριθμ. 

πρωτ. Γ4α/Γ.Π./13836/05.06.2019 απαντητικό έγγραφο 
του Υπουργείου Υγείας για τον υπολογισμό της προϋπη-
ρεσίας των κάτωθι ιατρών στο ορθό ως εξής:

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘ-

ΜΟΣ

1 ΑΝΘΡΑΚΙ-
ΔΗΣ

ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-

ΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΛΟΓΩ ΚΕΚΤΗ-
ΜΕΝΟΥ ΔΙ-

ΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥ-
ΝΤΗΣ

2 ΧΑΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑ-

ΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-

ΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΛΟΓΩ ΚΕΚΤΗ-
ΜΕΝΟΥ ΔΙ-

ΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥ-
ΝΤΗΣ

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8434/07.05.2018 διαπι-
στωτική πράξη (ΦΕΚ 643/τ.Γ΄/07.06.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας: 5111/
01-08-2019).

  Ο Διοικητής

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

I

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Με την Α686/6-6-2019 απόφαση της Αναπληρώ-
τριας Διοικήτριας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Λάρισας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 4-17 του ν.  3528/2007, τη 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./155/37987/29-11-2017 (ΦΕΚ 4349/Β/
13-12-2017) απόφαση κατανομής του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την 7Κ/2016 προκή-
ρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/τ. ΑΣΕΠ/30-12-2016) και την 
112/24-1-2019 απόφαση του Α΄ τμήματος του ΑΣΕΠ 
(ΑΔΑ:Ω2ΣΑ6Η6-ΕΝΤ), διορίζεται η ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως δόκιμος υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλά-
δου ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 
με βαθμό Δ΄, σε κενή οργανική θέση του Πανεπιστημια-
κού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας: 4911/
23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6821123105/19-8-2019).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 54191/
19-8-2019).

  Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια

ΑΝΘΗ ΧΑΛΙΒΕΡΑ   
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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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