
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Με την 829/26-7-2019 απόφαση της Δημάρχου Μάν-
δρας Ειδυλλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 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 
άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 4403/2016, κατόπιν της 4136/
28-12-2016 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μάν-
δρας Ειδυλλίαςς» στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και της υπ' 
αριθμ. 691/12566/27-7-2018 (ΦΕΚ 1039/τ.Γ΄/20-9-2018) 
προηγούμενης απόφασης της ιδίας, ανανεώνονται οι 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου των κάτωθι εργαζομένων:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ. BEB. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1 ΚΩΝΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2675728975/13-6-2017 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5986158511/2-10-2017

Οι ως άνω συμβάσεις θα διαρκέσουν από 18-9-2019 έως 17-9-2020, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης 
αυτών, αν το πρόγραμμα συνεχιστεί. Οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια, χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να 
δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας: 10607/24-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 76836/20391/9-8-2019).

    Με την 677/23-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Μεταμόρφωσης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 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 72 παρ. 5 του ν. 4342/2015, κατόπιν 
της 561/16867/22-8-2018 (ΦΕΚ 1103/τ.Γ΄/2-10-2018) προηγούμενης απόφασης του ιδίου, ανανεώνονται οι συμβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κάτωθι εργαζομένων, για την υλοποίηση του συγχρηματοδο-
τούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», από 1-9-2019 έως και 31-8-2020, 
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜ. BEB. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Νικηφόρου ΠΕ Νηπιαγωγών 2745113104/30-1-2014
ΓΚΟΛΦΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Βασιλείου ΠΕ Νηπιαγωγών 9891148770/30-1-2014
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΑΚΟΥτου Γεωργίου ΠΕ Νηπιαγωγών 1056045496/30-1-2014

Οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια, χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από 
την αιτία αυτή.

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου Μεταμόρφωσης: 16896/17-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 75793/20172/9-8-2019).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

      Με την 3833/5-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρό-
δου, 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. 4386/2016, 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./2-2-2018) και μετά τον πίνα-
κα διοριοτέων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1054/Γ΄/
10-6-2019, διορίζεται ο ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΕΪΤΗΣ 
του Ευσταθίου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσω-
πικού που προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου 
Εργατών Καθαριότητας.

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

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου: 2/39295/23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2910150677/1-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
43179/8-8-2019).

    Με την 3816/5-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρό-
δου, 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.4386/2016, 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./2-2-2018) και μετά τον πίνακα διοριοτέων 
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1054/Γ΄/10-6-2019, διορί-
ζεται η Μαρία ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ του Κωνσταντίνου, σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού που προβλέπεται 
από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ρόδου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργάτης Οδοκαθαριστής. 
Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει για 
μια δεκαετία στην υπηρεσία στην οποία διορίζεται.

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου: 2/39295/23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1457816112/1-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
43255/8-8-2019).

    Με την 3815/5-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρό-
δου, 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.4386/2016,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./2-2-2018) και μετά τον πίνακα διοριοτέων 
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1054/Γ΄/10-6-2019, διο-
ρίζεται η Κυριακή - Νεκταρία ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ του Αντω-
νίου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού που 
προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας του Δήμου Ρόδου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργάτης 
Οδοκαθαριστής. Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να 
υπηρετήσει για μια δεκαετία στην υπηρεσία στην οποία 
διορίζεται.

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου: 2/39295/23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1006330113/1-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
43254/8-8-2019).

    Με την 3817/5-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρό-
δου, 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.4386/2016, 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./2-2-2018) και μετά τον πίνακα διοριοτέων 
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1054/Γ΄/10-6-2019, διο-
ρίζεται η Δέσποινα ΣΕΒΔΑΛΑΚΗ του Γεωργίου, σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού που προβλέπεται 
από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ρόδου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργάτης Οδοκαθαριστής. 
Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει για 
μια δεκαετία στην υπηρεσία στην οποία διορίζεται.

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου: 2/39295/23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3499161202/1-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
43252/8-8-2019) .

   Με την 3906/7-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρό-
δου, 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. 4386/2016, 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./2-2-2018) και μετά τον πίνακα διοριο-
τέων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1052/Γ΄/10-6-2019, 
διορίζεται η ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣτου Παρασκευά, σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού που προβλέπεται 
από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ρόδου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Εποπτών Καθαριότητας.

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

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου: 2/39295/23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1181921911/1-8-2019) .

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
43399/8-8-2019).

      Με την 3910/7-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρό-
δου, 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.4386/2016, 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./2-2-2018) και μετά τον πίνακα διοριοτέων 
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1054/Γ΄/10-6-2019, διο-
ρίζεται ο Κανανής ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΌΣ του Αγγέλου, σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού που προβλέπεται 
από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ρόδου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας. 
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Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει για 
μια δεκαετία στην υπηρεσία στην οποία διορίζεται.

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου: 2/39295/23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1284981111/6-8-2019) .

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
43720/9-8-2019).

    Με την 3827/5-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρό-
δου, 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. 4386/2016, 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./2-2-2018) και μετά τον πίνακα διοριο-
τέων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1054/Γ΄/10-6-2019, 
διορίζεται ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του Κλε-
όβουλου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού 
που προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ρόδου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργα-
τών Καθαριότητας.

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

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου: 2/39295/23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6123344134/31-7-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
43635/9-8-2019).

    Με την 3907/7-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρό-
δου, 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. 4386/2016, 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./2-2-2018) και μετά τον πίνακα διοριο-
τέων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1054/Γ΄/10-6-2019, 
διορίζεται ο ΜΑΝΟΛ ΒΑΝΓΓΕΛΗΣ του Βανγγέλη, σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού που προβλέπεται 
από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ρόδου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας.

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

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου: 2/39295/23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1091005611/6-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
43717/8-8-2019).

    Με την 3903/7-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρό-
δου, 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. 4386/2016, 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./2-2-2018) και μετά τον πίνα-
κα διοριοτέων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1052/Γ΄/
10-6-2019, διορίζεται ο ΡΟΝΤΙΝΟΝΕ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του 

Μιχαήλ, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού 
που προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ρόδου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδη-
γών Αυτοκινήτου (απορριμματοφόρου).

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

(Αριθμ. βεβ. της Διευθύνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου: 2/39295/23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ.  εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1947495411/5-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
43715/9-8-2019).

    Με την 3902/7-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρό-
δου, 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. 4386/2016, 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./2-2-2018) και μετά τον πίνακα διοριο-
τέων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1052/Γ΄/10-6-2019,
διορίζεται ο ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αριστείδη, σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού που προβλέπεται 
από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ρόδου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών Αυτοκινήτου 
(απορριμματοφόρου).

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

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου: 2/39295/23-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1370701259/6-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
43722/9-8-2019).

Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

    Με την 2518/2-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Άρ-
γους - Μυκηνών Νομού Αργολίδας που εκδόθηκε αφού 
λήφθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010, β) των άρθρων 21 και 23 του ν. 3584/2007, 
γ) των άρθρων 18 και 28 του ν.2190/1994 όπως ισχύουν, 
δ) του άρθρου 17 του ν.3870/2010, ε) του άρθρου 82 
του ν. 4604/2019, στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 
και ζ) του άρθρου 28 του ν.4305/2014 όπως αντικατα-
στάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 26 του ν.4440/2016, 
2) οι αριθμ. 250/2017 και 316/2017 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την υποβολή 
αιτήματος για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων 
του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, 
3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018) προκή-
ρυξη του ΑΣΕΠ, 4) οι πίνακες διοριστέων που κυρώθη-
καν με την αριθμ. 660/5-6-2019 απόφαση του Ε' Τμή-
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ματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1054/
τ.Γ΄/10-6-2019 και 5) η αριθμ. 2170/27-8-2018 απόφαση 
του με την οποία προσλήφθηκε η Μαρία Τσάκωνα του 
Κωνσταντίνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, καθώς 
και οι αριθμ. 1155/24-4-2019 και 1710/20-6-2019 όμοι-
ες αποφάσεις του με τις οποίες παρατάθηκε η διάρκεια 
της αρχικής σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 77 
του ν.4582/2018 και του άρθρου τρίτου του ν.4616/2019, 
διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος η ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε κενή οργανική θέση μόνιμου 
προσωπικού υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα του 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Άργους - Μυκηνών κατηγορίας Υπο-
χρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριό-
τητας, αναδρομικά από 27-8-2018 (ημερομηνία αρχικής 
πρόσληψης της με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου).

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Άργους - Μυκηνών: από 15-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3243984491/15-7-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 173038/12-8-2019).

    Με την 2401/29-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Άρ-
γους - Μυκηνών Νομού Αργολίδας που εκδόθηκε αφού 
λήφθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 
του ν.3852/2010, β) του άρθρου 23 του ν.3584/2007, 
γ) των άρθρων 18 και 28 του ν.2190/1994 όπως ισχύουν, 
δ) του άρθρου 17 του ν.3870/2010, ε) του άρθρου 82 

του ν.4604/2019, στ) του άρθρου 7 του ν.4368/2016 και 
ζ) του άρθρου 28 του ν.4305/2014 όπως αντικαταστάθη-
καν με τις όμοιες του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) οι 
αριθμ. 250/2017 και 316/2017 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για 
την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπη-
ρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 
(ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 
4) οι πίνακες διοριστέων που κυρώθηκαν με την αριθμ. 
660/5-6-2019 απόφαση του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ και 
δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1054/τ.Γ΄/10-6-2019 , διορίζεται 
ως δόκιμος υπάλληλος ο ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσω-
πικού υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου Άργους - Μυκηνών κατηγορίας Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Άργους - Μυκηνών: από 15-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1181261091/15-7-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 172990/12-8-2019).

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