
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

2 Περιφέρειες

1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ   

 Με την 403/19-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Βύ-
ρωνα, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 1 του ν. 3812/2009, του άρθρου 21 παρ. 3 του 
ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, του άρθρου 1 παρ. 9 του 
ν. 4038/2012, του άρθρου 74 του ν. 4430/2016, του άρ-

θρου 14 παρ. 5 του ν. 4403/2016, την 2835/17.11.2016 
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ένταξης της 
πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δή-
μου Βύρωνα» με κωδικό ΟΠΣ 5001466 στο Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», την 3717/15.02.2017 
ανακοίνωση του Δήμου Βύρωνα (ΣΟΧ 2/2017), η οποία 
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ (3570/14.03.2017) 
και κατόπιν της 426/17521/30-7-2018 (ΦΕΚ  1129/Γ’/
8-10-2018) προηγούμενης απόφασης του ιδίου περί 
ανανέωσης συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ., ανανεώνονται οι συμ-
βάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
των κάτωθι εργαζομένων για την υλοποίηση του προ-
γράμματος «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Βύρωνα»:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΟΝ  ΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠ ΟΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ

Αριθμ. βεβ. 
εγγραφής 

στο Μητρώο 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Αλεξάνδρου

Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δήμου 

Βύρωνα

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1-8-2019 31-7-2020
5846592411/

22-2-2018

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ του Πάνου

Παροχή Συσσιτίου 
Δήμου Βύρωνα

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1-8-2019 31-7-2020
3796581129/

02.08.2017

ΚΟΥΤΣΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 
του Γεωργίου

Παροχή Συσσιτίου 
Δήμου Βύρωνα

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1-8-2019 31-7-2020
9296981510/

2-7-2018

ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

του Κωνσταντίνου

Παροχή Συσσιτίου 
Δήμου Βύρωνα

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1-8-2019 31-7-2020
8847558783/

02.08.2017

ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΣΟΦΙΑ-
ΣΟΝΙΑ του Ευσταθίου

Παροχή Συσσιτίου 
Δήμου Βύρωνα

ΥΕ ΒΟΗΘΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΑ

1-8-2019 31-7-2020
8292439458/

02.08.2017

ΜΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
του Εμμανουήλ

Παροχή Συσσιτίου 
Δήμου Βύρωνα

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1-8-2019 31-7-2020
1115659522/

02.08.2017

ΜΟΥΖΗ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ- 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του Γεωργίου

Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δήμου 

Βύρωνα

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

7-8-2019 6-8-2020
5898211112/

26-3-2018
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Οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος. Οι 
ανωτέρω συμβάσεις θα λυθούν αυτοδίκαια χωρίς οι 
προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση 
από την αιτία αυτή.

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή-
μου Βύρωνα: 15237/11-6-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
79403/21023/21-8-2019). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Η Γενική Διευθύντρια 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 Με την 1327/12918/18-07-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Αμυνταίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:

- της παραγράφου 9 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007,
- την 522/29-05-2015 (ΦΕΚ :608/Γ/29-06-2015) από-

φαση του Δημάρχου Αμυνταίου περί πρόσληψης του 
Θεόδωρου Πελεκούδα του Δημητρίου, ως ειδικού Συ-
νεργάτη του Δημάρχου Αμυνταίου,

- την αριθμ. 12848/18-07-2019 αίτηση παραίτησης του 
Θεόδωρου Πελεκούδα του Δημητρίου, λόγω διορισμού 
του σε δημόσιο οργανισμό,

- την εγκύκλιο 14/03-04-2019 (ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, εξαιρέσεις από την απα-
γόρευση, παρ. 8,

- την 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την οποία 
διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του 
Πολυκάρπου,

- την οικ.75532/2-6-2017(ΑΔΑ:6Ε ΥΧΟΡ1Γ-Λ1Ο) από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου-Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού ως αναπληρωτή 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, 
Παπαευθυμίου Νικόλαο του Γρηγορίου, γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση παραίτησης του Θεόδωρου Πελεκούδα του Δη-
μητρίου, Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Αμυνταίου, με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
λόγω διορισμού του σε δημόσιο οργανισμό και λύεται 
από 19-07-2019 η σύμβασή του με το Δήμο Αμυνταίου.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
Δυτ. Μακεδονίας: οικ.118560//22-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1059415776/
19-07-2019). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
O Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ   

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ   

 Με την 346/19-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Χα-
νίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 152 παρ. 5 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται 
αποδεκτή η με αριθμ. 38853/19-8-2019 δεύτερη αίτηση 
παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Χανίων Αντωνίας 
Βαρουχάκη του Νικολάου, κατηγορίας και κλάδου Τ.Ε. 
Εργοδηγών με βαθμό Α’ και λύεται η υπαλληλική σχέση.

(Η από 19-8-2019 βεβαίωση ολοκλήρωσης διενέργειας 
αυτεπάγγελτου ελέγχου εγκυρότητας των υποχρεωτικών 
και λαμβανομένων υπόψη κατά τον διορισμό της υπαλ-
λήλου δικαιολογητικών του ως άνω Δήμου).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1633655872/19-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9724/22-8-2019). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων κ.α.α.
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΑΚΗΣ   

 Ι 

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ   

 Με την 787/13.08.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου 
Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 
23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του 
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των 
παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 
(ΦΕΚ  4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ  12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους 
πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την 
κατηγορία ΥΕ (ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζεται ο 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΡΩΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ σε κενή οργανική 
θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Ειδική Κατη-
γορία Α), με εισαγωγικό βαθμό Ε’. Ο διορισμός του έχει 
αναδρομική ισχύ από 05.04.2018, ημερομηνία της αρχι-
κής του πρόσληψης στο Δήμο Παύλου Μελά, με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμ-
φωνα με το κεφάλαιο Δ της ανωτέρω προκήρυξης και 
τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3172743734/12.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 46306/20.08.2019). 

     Με την 774/06.08.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου 
Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 
23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του 
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άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγορία 
ΥΕ (ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζεται ο ΓΚΕΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ του ΣΑΝΤΡΟ σε κενή οργανική θέση κλάδου ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας, με εισαγωγικό βαθμό Ε’. Ο διορισμός του έχει αναδρομική ισχύ από 18.04.2018, ημερομηνία 
της αρχικής του πρόσληψης στο Δήμο Παύλου Μελά, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της ανωτέρω προκήρυξης και τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9010712715/30.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 

35102/18.07.2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 45566/20.08.2019). 

     Με την 773/06.08.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του άρ-
θρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατη-
γορία ΔΕ (ΦΕΚ 1052/Γ’/10.06.2019), διορίζεται ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΠΕΛΙΔΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ σε κενή οργανική θέση 
κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, με εισαγωγικό βαθμό Δ’. Ο διορισμός του έχει αναδρομική ισχύ από 18.04.2018, 
ημερομηνία της αρχικής του πρόσληψης στο Δήμο Παύλου Μελά, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της ανωτέρω προκήρυξης και τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1051031911/02.08.2019).
(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 

35102/18.07.2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 45628/20.08.2019). 

   Με την 781/09.08.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του άρ-
θρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατη-
γορία ΥΕ (ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζονται οι κάτωθι σε κενές οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων, με 
εισαγωγικό βαθμό Ε’.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 5144461126/16.07.2019

2 ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9278131178/19.07.2019

3 ΚΟΣΜΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 2551498610/30.07.2019

4 ΣΑΒΒΑΣ 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 1312162431/20.08.2019

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1111067627/06.08.2019

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 45630/20.08.2019). 

     Με την 772/06.08.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του άρ-
θρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατη-
γορία ΔΕ (ΦΕΚ 1052/Γ’/10.06.2019), διορίζεται ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ του ΕΛΓΚΟΥΤΖΑ σε κενή οργανική θέση 
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κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με εισαγωγικό βαθμό 
Δ’. Ο διορισμός του έχει αναδρομική ισχύ από 18.04.2018, 
ημερομηνία της αρχικής του πρόσληψης στο Δήμο Παύ-
λου Μελά, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της ανωτέρω 
προκήρυξης και τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2291749042/16.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 45563/20.08.2019). 

     Με την 735/19.07.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου 
Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 
23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του 
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των 
παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 
(ΦΕΚ  4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ  12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους 
πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την 
κατηγορία ΔΕ (ΦΕΚ 1052/Γ’/10.06.2019), διορίζεται ο 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ σε 
κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με 
εισαγωγικό βαθμό Δ’. Ο διορισμός του έχει αναδρομική 
ισχύ από 05.04.2018, ημερομηνία της αρχικής του 
πρόσληψης στο Δήμο Παύλου Μελά, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο Δ της ανωτέρω προκήρυξης και τα προσωρινά 
αποτελέσματα αυτής.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1021088542/16.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 42681/20.08.2019). 

     Με την 724/19.07.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου 
Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 
22, 23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), 
του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), 
των παρ.  1 περ.  β και παρ.  3 του άρθρου 82 του 
ν.  4604/2019 (ΦΕΚ  50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της 
προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ  4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), 
όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και 
σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του 
Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγορία ΔΕ (ΦΕΚ 1052/Γ’/10.06.2019), 
διορίζεται ο ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ σε κενή 
οργανική θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με 
εισαγωγικό βαθμό Δ’. Ο διορισμός του έχει αναδρομική 
ισχύ από 05.04.2018, ημερομηνία της αρχικής του 
πρόσληψης στο Δήμο Παύλου Μελά, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο Δ της ανωτέρω προκήρυξης και τα προσωρινά 
αποτελέσματα αυτής.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7580744322/19.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 42680/20.08.2019). 

     Με την 734/19.07.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου 
Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 
23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του 
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των 
παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 
(ΦΕΚ 4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 12/
τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους πίνακες 
διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγορία 
ΔΕ (ΦΕΚ 1052/Γ’/10.06.2019), διορίζεται ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σε κενή οργανική θέση 
κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ’. Ο διορισμός του έχει αναδρομική ισχύ από 
05.04.2018, ημερομηνία της αρχικής του πρόσληψης στο 
Δήμο Παύλου Μελά, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της ανωτέρω 
προκήρυξης και τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3772108124/16.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 42679/20.08.2019). 

     Με την 727/19.07.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου 
Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 
23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του 
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των 
παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 
(ΦΕΚ  4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ  12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους 
πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την 
κατηγορία ΔΕ (ΦΕΚ  1052/Γ’/10.06.2019), διορίζεται 
ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε κενή 
οργανική θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 
(Τριτέκνων), με εισαγωγικό βαθμό Δ’. Ο διορισμός του 
έχει αναδρομική ισχύ από 18.04.2018, ημερομηνία της 
αρχικής του πρόσληψης στο Δήμο Παύλου Μελά, με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της ανωτέρω προκήρυξης 
και τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6018109112/17.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 42668/20.08.2019). 
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     Με την 721/09.08.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του άρθρου 18 του 
ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), 
κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) 
και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγορία ΔΕ (ΦΕΚ 1052/Γ’/10.06.2019), 
διορίζοντα ι οι κάτωθι σε κενές οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων, με εισαγωγικό βαθμό Δ’.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 1051144408/17-07-2019

2 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 1193430192/16-07-2019

3 ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 6685403362/16-07-2019

4 ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 4014120731/16-07-2019

5 ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 1263663333/16-07-2019

6 ΤΣΙΑΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 4924611012/16-07-2019

7 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2925655910/16-07-2019

8 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1177042113/16-07-2019

9 ΚΟΡΤΕΣΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8594984727/16-07-2019

10 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1481209711/16-07-2019

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 42548/20.08.2019). 

     Με την 786/13.08.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του άρ-
θρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγο-
ρία ΥΕ (ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζεται ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ σε κενή οργανική θέση κλάδου 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Ειδική Κατηγορία Α), με εισαγωγικό βαθμό Ε’. Ο διορισμός του έχει αναδρομική ισχύ από 
05.06.2018, ημερομηνία της αρχικής του πρόσληψης στο Δήμο Παύλου Μελά, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της ανωτέρω προκήρυξης και τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8612171071/12.08.2019).
(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 

35102/18.07.2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 46308/20.08.2019). 

     Με την 726/19.07.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του άρ-
θρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κα-
τηγορία ΥΕ (ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζεται, με αναδρομική ισχύ από 5/6/2018 ημερομηνία της αρχικής της 
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πρόσληψης στον δήμο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ 
της 3Κ/2018 και τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής, η 
κάτωθι σε κενή οργανική θέση του αντίστοιχου κλάδου, 
με εισαγωγικό βαθμό Ε’.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

6357050724/16.07.2019

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 42666/20.08.2019). 

     Με την 723/19.07.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου 
Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 
23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του 
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των 
παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 
(ΦΕΚ  4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους πί-
νακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κα-
τηγορία ΥΕ (ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζεται, με ανα-
δρομική ισχύ από 18/4/2018 ημερομηνία της αρχικής 
του πρόσληψης στον δήμο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 
Δ της 3Κ/2018 και τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής, 
ο κάτωθι σε κενή οργανική θέση του αντίστοιχου κλά-
δου, με εισαγωγικό βαθμό Ε’.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΡΥΠΟΓΛΟΥ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΩΜΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

2124901271/19.07.2019

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 42667/20.08.2019). 

     Με την 728/19.07.2019 απόφαση Δημάρχου Παύλου 
Μελά Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 και των άρθρων 22, 

23 και 24 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του 
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), των 
παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/Α’/26.03.2019), κατόπιν της προκήρυξης 3Κ/2018 
(ΦΕΚ  4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./06.03.2018) και σύμφωνα με τους πί-
νακες διοριστέων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κα-
τηγορία ΥΕ (ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζεται, με ανα-
δρομική ισχύ από 18/04/2018 ημερομηνία της αρχικής 
της πρόσληψης στον δήμο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 
Δ της 3Κ/2018 και τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής, 
η κάτωθι σε κενή οργανική θέση του αντίστοιχου κλά-
δου, με εισαγωγικό βαθμό Ε’.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΑΝΗ ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

8349166675/16.07.2019

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παύλου Μελά για την κάλυψη της δαπάνης: 
35102/18.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 42669/20.08.2019). 

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

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ   

Ι

 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

 Με την 216889/53410/12.08.2019 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5-13 του ν. 1416/1984 
(ΦΕΚ  18/τ.Α’/21-2-1984) «Τροποποίηση και συμπλή-
ρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομο-
θεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την 
ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του 243 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης » όπως ισχύει, του π.δ. 131/
27-12-2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως ισχύει, και έπειτα από 
την 96188/32462/23-12-2014 απόφαση πρόσληψης της 
Καψαλού Ευαγγελίας Αθηνάς του Ιωάννη ως ειδικής συμ-
βούλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα των 
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Οικονομικών (ΦΕΚ 1756/τ.Γ’/29-12-2014) και την από 
5/8/2019 αίτηση παραίτησής της από τη θέση της Ει-
δικής Συμβούλου και η οποία ενεργείται αζημίως για 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου, λύεται λόγω παραίτη-
σης η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου της Καψαλού Ευαγγελίας Αθηνάς του Ιωάννη, 
πτυχιούχου Λογιστικής, ως Ειδικής Συμβούλου στο Γρα-
φείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, από 5/8/2019 (ημερομηνία υποβολής 
αίτησης παραίτησής της), η οποία ενεργείται αζημίως 
για την Περιφέρεια.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1289524424/8-8-2019). 

 Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ   
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*03014612708190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

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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