
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝEΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την 239/25.07.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Πάτμου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007, του άρθρου 18 
του ν. 2190/1994, του άρθρου 7 του ν. 4368/2016, του 
άρθρου 26 του ν. 4440/2016 και του άρθρου 82 του 
ν.  4604/2019, κατόπιν της 3Κ/2018 προκήρυξης του 
ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), σύμφωνα με 
τον Πίνακα Διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
1052/Γ'/10.06.2019 και κυρώθηκε με την 661/05.06.2019 
απόφαση του Α' Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., διορίζεται ο
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΔΡΟΣ του Σάββα, σε κενή οργανική θέση 
μόνιμου προσωπικού που προβλέπεται από τον Οργανι-
σμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου, κατηγο-
ρίας ΔΕ κλάδου Τεχνιτών Υδραυλικών, αναδρομικά από 
17.04.2018 (ημερομηνία αρχικής πρόσληψης).

Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει 
για μια δεκαετία στην υπηρεσία στην οποία διορίζεται.

(Αριθμ. βεβ. Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Πάτμου: 4555/23.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1771123241/25.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
40968/26.07.2019).

  Ο ασκών καθήκοντα
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την 330/5069/4.7.2019 απόφαση Δημάρχου Παλα-
μά, Ν. Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 και των άρθρων 6,
58 και 280 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 28
και 28Α του ν. 4325/2015 και την 13917/15.5.2017 από-
φαση του υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντο-
νιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250//τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2017), του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 3812/2009, του άρθρου 21 παρ. 3 ν. 2190/1994 
όπως ισχύουν, του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, του 
άρθρου 14 παρ. 5 ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α'/7.7.2016), 
την Δ23/οικ.14435-1135 κοινή υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των 
Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/Β΄/30.3.2016 και 1801/
Β΄/24.5.2016), την 1158/16.3.2017 απόφαση Περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας περί Ένταξης της πράξης «Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Παλαμά», με κωδικό ΟΠΣ 5003189, 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014 - 2020», 
την 7781/76204/31.5.2019 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, αναφορικά με την «Λύση σύμβασης εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της 
πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαμά», 
ΦΕΚ 1027/8.6.2019 Γ (ΑΔΑ: Ψ514ΟΡ10-Ι6Ε), προσλαμβά-
νεται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Παλαμά», με κωδικό ΟΠΣ 5003189 του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020», η κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1039010329/ 4.7.2019).
Η ανωτέρω σύμβαση ισχύει από 4.7.2019 έως 

31.11.2019, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης 
έως τη λήξη του προγράμματος.

Η σύμβαση του ανωτέρω προσωπικού σε καμία περί-
πτωση δεν μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Η σύμβαση αυτή θα λυθεί αυτοδίκαια, χωρίς η προ-
σλαμβανόμενη να δικαιούται καμία αποζημίωση από 
την αιτία αυτή.

(Αριθμ. βεβ. Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Παλαμά: 9389/29.11.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας: 10509/114290/31.7.2019).

O Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

 

    Με την 9688/28.06.2019 απόφαση του Δημάρχου του 
Δήμου Ελασσόνας του Νομού Λάρισας, που εκδόθηκε 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

23 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1411

7103



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7104 Τεύχος Γ’ 1411/23.08.2019

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 
του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του ν. 3852/2010 (Α' 87), του 
άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α' 237), των άρθρων 28 και 
28Α του ν. 4325/2015 (Α' 47), όπως το τελευταίο προ-
στέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του 
π.δ. 138/2010 (Α' 231), την 13917/15.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
250) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορι-
σμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, την οικ. 6983/85785/01.06.2017 
(Β' 2002) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Συντονιστή» του Συντονιστή της Α.Δ.Θ. - Στ.Ε. 
στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Δι-
ευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊστα-
μένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως, όπως διορθώθηκε 
με το ΦΕΚ 2189/τ.Β΄/27.06.2017, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, την 9630/28.06.2019 βεβαίωση Δημάρχου 
περί γνησιότητας δικαιολογητικών του ατομικού φα-
κέλου του υπαλλήλου, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση 
του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Ιωάννη 
Βλαχογιώργου του Αντωνίου, κλάδου Δ.Ε. Εποπτών Κα-
θαριότητας, με βαθμό Α' και λύεται η υπαλληλική σχέση 
από την 26.06.2019 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1653512489/ 
28.06.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας: 11122/123473/30.07.2019).

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Λάρισας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΟΥΛΗ

Ι 

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Με την 28058/1596/18-07-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Κορδελιού - Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του 
Συντάγματος, των άρθρων 30, 32 και 33 του π.δ. 26/
2012 (ΦΕΚ 57/Α΄/15-03-2012), των άρθρων 13 και 14 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) όπως έχουν 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 
του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) αντίστοιχα, 
των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 
(ΦΕΚ 195/Α΄/11-11-1987) όπως έχουν τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 
45/Α΄/11-02-2004), του άρθρου 32 του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) και των άρθρων 58 και 280 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), επανέρχεται αυτο-
δίκαια στην υπηρεσία ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου 
Κορδελιού - Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, Παναγιω-

τίδης Χαράλαμπος του Παύλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, 
με βαθμό Β', από 15-07-2019, ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής του.

(Αριθμ. βεβ. Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου για την κάλυψη της δαπά-
νης: 29336/26-07-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1077522115/19-07-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης: 43327/31-07-2019).

        Με την 52/1850/23-7-2019 απόφαση Προέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οι-
κογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονί-
κης» Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α΄/8-6-2006), των άρθρων 11 έως 23 και 83 (όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 4 του
ν. 4369/2016 - ΦΕΚ 33/Α΄/27-2-2016 - Διόρθωση σφάλ-
ματος ΦΕΚ 34/Α΄/2-3-2016) του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
Α΄/28-6-2007), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/15-3-2010), όπως ισχύει, του άρθρου 49 παράγρα-
φος 10 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄/31-3-2011), του 
ένατου άρθρου παράγραφος 21 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 
54/Α΄/14-3-2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
32 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/2-12-2016) και ισχύει, 
των άρθρων 28 παράγραφοι 1 και 4 (όπως η παράγρα-
φος 4 τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παράγραφος 4 
του ν. 4440/2016 - ΦΕΚ 224/Α΄/2-12-2016 και ισχύει) και 
33 παράγραφος 1 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 
του ν. 4494/2017 - ΦΕΚ 165/Α΄/2-11-2017 και ισχύει) του 
ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), του άρθρου 82 
του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017 - Διόρθ. Σφάλμ. 
ΦΕΚ 147/Α΄/5-10-2017), του άρθρου 82 παράγραφος 1 
του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄/26-3-2019), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 245 παράγραφος 2 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) και ισχύει καθώς και του άρθρου 
280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), διορίζεται 
η Ευφημία - Αγνή Σκούλου του Στυλιανού στο Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενεια-
κής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης», σε 
κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 
με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

[Πρόσκληση - Ανακοίνωση Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη ορ-
γανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ. αυ-
τών από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς 
πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμ-
φωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφος 4 του 
ν. 3584/2007 (άρθρο 82 ν. 4483/2017): 32599/01/2018 -
1 π.δ./2018 - ΦΕΚ 34/τ.Α.Σ.Ε.Π./20-12-2018].

(ΦΕΚ Πινάκων Διοριστέων της αριθμ. 32599/01/2018 -
1π.δ./2018 - ΦΕΚ 34/τ.Α.Σ.Ε.Π./20-12-2018) Πρόσκλησης -
Ανακοίνωσης Α.Σ.Ε.Π.: 627/Γ΄/22-4-2019 - σχετική η 
451/10-4-2019 απόφαση Ε΄ Τμήματος Α.Σ.Ε.Π.).

(Αριθμ. απόφ. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών 
έτους 2019»: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./οικ. 20280/28-5-2019 (ΦΕΚ 
1970/Β΄/30-5-2019).
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(Αριθμ. βεβ. Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, 
Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) 
Δήμου Θεσσαλονίκης» για την πρόβλεψη της προκα-
λουμένης δαπάνης: 1829/22-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 47266/19-7-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4861731031/19-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-

ας-Θράκης: 42656/30-7-2019). 

     Με την 272/9771/19-7-2019 απόφαση Δημάρχου Χαλ-
κηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006), των άρθρων 11 έως 23 και 83 
(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 4 
του ν. 4369/2016 - ΦΕΚ 33/Α'/27-2-2016 - Διόρθωση 
σφάλματος ΦΕΚ 34/Α'/2-3-2016) του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α'/28-6-2007), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α'/15-3-2010), όπως ισχύει, του άρθρου 49 παράγρα-
φος 10 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α'/31-3-2011), του ένα-
του άρθρου παράγραφος 21 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/
Α'/14-3-2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α'/2-12-2016) και ισχύει, των άρ-
θρων 28 παράγραφοι 1 και 4 (όπως η παράγραφος 4 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του 
ν. 4440/2016 - ΦΕΚ 224/Α'/2-12-2016 και ισχύει) και 33 
παράγραφος 1 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 
του ν. 4494/2017 - ΦΕΚ 165/Α'/2-11-2017 και ισχύει) του 
ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α'/31-10-2014), του άρθρου 82 
του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017 - Διόρθ. Σφάλμ. 
ΦΕΚ 147/Α΄/5-10-2017), του άρθρου 82 παράγραφος 1 
του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄/26-3-2019), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 245 παράγραφος 2 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/Α'/7-5-2019) και ισχύει καθώς και των άρθρων 
58 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), δι-
ορίζεται ο Πέτρος Χρήστου του Δημητρίου στο Δήμο 
Χαλκηδόνος, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Χει-
ριστών Μηχανημάτων Έργων με εισαγωγικό βαθμό Δ'.

(Πρόσκληση - Ανακοίνωση Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη ορ-
γανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ. αυ-
τών από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς 
πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμ-
φωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφος 4 του 
ν. 3584/2007 (άρθρο 82 ν. 4483/2017): 32599/01/2018 -
1π.δ./2018 - ΦΕΚ 34/τ.Α.Σ.Ε.Π./20-12-2018).

(ΦΕΚ Πινάκων Διοριστέων της αριθμ. 32599/01/2018 -
1π.δ./2018 - ΦΕΚ 34/τ.Α.Σ.Ε.Π./20-12-2018) Πρόσκλη-
σης-Ανακοίνωσης Α.Σ.Ε.Π.: 627/Γ΄/22-4-2019 - σχετική 
η 451/10-4-2019 απόφαση Ε' Τμήματος Α.Σ.Ε.Π.).

(Αριθμ. απόφ. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών 
έτους 2019»: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./οικ. 20280/28-5-2019 (ΦΕΚ 
1970/Β΄/30-5-2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή-
μου Χαλκηδόνος για την πρόβλεψη της προκαλούμενης 
δαπάνης: 8488/21-6-2019).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45521/11-7-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9672910612/11-7-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης: 40017/26-7-2019).

      Με την 271/9770/19-7-2019 απόφαση Δημάρχου Χαλ-
κηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006), των άρθρων 11 έως 23 και 83 
(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 4 
του ν. 4369/2016 - ΦΕΚ 33/Α'/27-2-2016 - Διόρθωση 
σφάλματος ΦΕΚ 34/Α'/2-3-2016) του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α'/28-6-2007), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α'/15-3-2010), όπως ισχύει, του άρθρου 49 παράγρα-
φος 10 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α'/31-3-2011), του ένα-
του άρθρου παράγραφος 21 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/
Α'/14-3-2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α'/2-12-2016) και ισχύει, των άρ-
θρων 28 παράγραφοι 1 και 4 (όπως η παράγραφος 4 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του 
ν. 4440/2016 - ΦΕΚ 224/Α'/2-12-2016 και ισχύει) και 33 
παράγραφος 1 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 
του ν. 4494/2017 - ΦΕΚ 165/Α'/2-11-2017 και ισχύει) του 
ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α'/31-10-2014), του άρθρου 82 
του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017 - Διόρθ. Σφάλμ. 
ΦΕΚ 147/Α΄/5-10-2017), του άρθρου 82 παράγραφος 1 
του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄/26-3-2019), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 245 παράγραφος 2 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/Α'/7-5-2019) και ισχύει καθώς και των άρθρων 58
και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), διορί-
ζεται ο Δημήτριος Βασιλειάδης του Σταύρου στο Δήμο 
Χαλκηδόνος, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών με εισαγωγικό βαθμό Δ'.

(Πρόσκληση - Ανακοίνωση Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη 
οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυ-
τών από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς 
πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμ-
φωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφος 4 του 
ν. 3584/2007 (άρθρο 82 ν. 4483/2017): 32599/01/2018 -
1π.δ./2018 - ΦΕΚ 34/τ.Α.Σ.Ε.Π./20-12-2018).

(ΦΕΚ Πινάκων Διοριστέων της αριθμ. 32599/01/2018 -
1π.δ./2018 - ΦΕΚ 34/τ.Α.Σ.Ε.Π./20-12-2018) Πρόσκλη-
σης - Ανακοίνωσης Α.Σ.Ε.Π.: 627/Γ΄/22-4-2019 - σχετική 
η 451/10-4-2019 απόφαση Ε' Τμήματος Α.Σ.Ε.Π.).

(Αριθμ. απόφ. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών 
έτους 2019»: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./οικ. 20280/28-5-2019 (ΦΕΚ 
1970/Β΄/30-5-2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή-
μου Χαλκηδόνος για την πρόβλεψη της προκαλούμενης 
δαπάνης: 8474/20-6-2019).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45517/11-7-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2735126387/11-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-

ας - Θράκης: 39955/26-7-2019).

      Με την 53/1851/23-7-2019 απόφαση Προέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οι-
κογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλο-
νίκης» Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 
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(ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006), των άρθρων 11 έως 23 και 83 
(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 4 
του ν. 4369/2016 - ΦΕΚ 33/Α'/27-2-2016 - Διόρθωση 
σφάλματος ΦΕΚ 34/Α'/2-3-2016) του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α'/28-6-2007), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α'/15-3-2010), όπως ισχύει, του άρθρου 49 παράγρα-
φος 10 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α'/31-3-2011), του ένα-
του άρθρου παράγραφος 21 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/
Α'/14-3-2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α'/2-12-2016) και ισχύει, των άρ-
θρων 28 παράγραφοι 1 και 4 (όπως η παράγραφος 4 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του 
ν. 4440/2016 - ΦΕΚ 224/Α'/2-12-2016 και ισχύει) και 33 
παράγραφος 1 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 
του ν. 4494/2017 - ΦΕΚ 165/Α'/2-11-2017 και ισχύει) του 
ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α'/31-10-2014), του άρθρου 82 
του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017 - Διόρθ. Σφάλμ. 
ΦΕΚ 147/Α΄/5-10-2017), του άρθρου 82 παράγραφος 1 
του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α'/26-3-2019), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 245 παράγραφος 2 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/Α'/7-5-2019) και ισχύει καθώς και των άρθρων 58
και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), διορίζε-
ται ο Παύλος Φασλής του Αποστόλου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ορ-
γανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής 
Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης», σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Μαγείρων με εισαγωγι-
κό βαθμό Δ'.

[Πρόσκληση - Ανακοίνωση Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη ορ-
γανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ. αυ-

τών από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς 
πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμ-
φωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφος 4 του 
ν. 3584/2007 (άρθρο 82 ν. 4483/2017): 32599/01/2018 -
1π.δ./2018 - ΦΕΚ 34/τ.Α.Σ.Ε.Π./20-12-2018].

(ΦΕΚ Πινάκων Διοριστέων της αριθμ. 32599/01/2018 -
1 π.δ./2018 - ΦΕΚ 34/τ.Α.Σ.Ε.Π./20-12-2018) Πρόσκλη-
σης - Ανακοίνωσης Α.Σ.Ε.Π: 627/Γ΄/22-4-2019 - σχετική 
η 451/10-4-2019 απόφαση Ε' Τμήματος Α.Σ.Ε.Π.).

(Αριθμ. απόφ. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών 
έτους 2019»: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./οικ. 20280/28-5-2019 (ΦΕΚ 
1970/Β΄/30-5-2019).

(Αριθμ. βεβ. Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, 
Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) 
Δήμου Θεσσαλονίκης» για την πρόβλεψη της προκα-
λούμενης δαπάνης: 1833/22-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 47270/19-7-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5106465944/19-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-

ας-Θράκης: 42657/30-7-2019).

Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων
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