
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την αριθμ. 178/17.07.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, του άρ-
θρου 2 του ν. 4255/2014, των άρθρου 152 και 160 του 
ν. 3584/2007 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 
280 του ν. 3852/2010, επαναφέρεται από 17-07-2019 
(αίτηση επαναφοράς) στην υπηρεσία ο ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, κλάδου ΤΕ Επόπτης Δημόσιας 
Υγείας με βαθμό Α΄, λόγω μη εκλογής στις εκλογές της 
7ης Ιουλίου 2019.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5311893741/
08-07-2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή-
μου Κερατσινίου - Δραπετσώνας: 28578/22-07-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
75046/19973/02.08.2019).

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

 

    Με την αριθμ. 172855/24.06.2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, του άρθρου 2 του 
ν. 4255/2014, των άρθρων 152 και 160 του ν. 3584/2007 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του 
ν. 3852/2010, επαναφέρεται από 18-06-2019 (αίτηση 
επαναφοράς) στην υπηρεσία ο ΠΕΛΕΓΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών με βαθμό Α΄, 
λόγω μη εκλογής στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1051219323/
31-07-2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Αθηναί-
ων: 211611/07-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
65787/17839/14.08.2019).

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣ

Ι

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την αριθμ. 1011/06-08-2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Φαιστού 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 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. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) 
και την αριθμ. 661/05-06-2019 απόφαση του Α΄ Τμήματος 
του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10-06-2019), διορίζεται ο Καφ-
φετζάκης Νεκτάριος του Δημητρίου σε κενή οργανική 
θέση του Δήμου Φαιστού, κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Οδη-
γών Απορριμματοφόρων με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, επειδή 
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Φαιστού 10430/
26-07-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4361549237/06-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9265/13-08-2019).

      Με την αριθμ. 1859/06-08-2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, 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 απόφα-
ση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-06-2019), 
διορίζεται ο Αθανασάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου σε 
κενή οργανική θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατη-
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γορίας-κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με εισαγωγι-
κό βαθμό Ε΄, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋ-
ποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου 
12134/05-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3010962411/05-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9355/14-08-2019).

    Με την αριθμ. 1871/06-08-2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, 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 απόφα-
ση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-06-2019), 
διορίζεται ο Παπαδάκης Χρυσοβαλάντης του Εμμανου-
ήλ σε κενή οργανική θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου, 
κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με εισα-
γωγικό βαθμό Ε΄, αναδρομικά από 02-05-2018, ημερο-
μηνία της αρχικής πρόσληψης του, επειδή συντρέχουν 
όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου 
12121/05-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1081811253/05-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9354/14-08-2019).

      Με την αριθμ. 1868/06-08-2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, 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. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 660/05-06-2019 
απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/
10-06-2019), διορίζεται η Μπιτυρίνη Μαριάννα του Εμ-
μανουήλ σε κενή οργανική θέση του Δήμου Αγίου Νι-
κολάου, κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
με εισαγωγικό βαθμό Ε΄, επειδή συντρέχουν όλες οι νό-
μιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου 
12143/05-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1239189112/05-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9356/14-08-2019).

    Με την αριθμ. 1854/06-08-2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, 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. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 661/05-06-2019 
απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/Γ΄/
10-06-2019), διορίζεται ο Τζανέτος Νικόλαος του Φωτί-
ου σε κενή οργανική θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου, 
κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων με 
εισαγωγικό βαθμό Δ΄, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμι-
μες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου 
12130/05-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9649118651/05-08-2019).

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της: 9328/14-08-2019).

    Με την αριθμ. 1873/06-08-2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, 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. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και την αριθμ. 660/05-06-2019 
απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-
06-2019), διορίζεται ο Τζεβελεκάκης Χρυσοβαλάντης 
του Δημητρίου σε κενή οργανική θέση του Δήμου Αγί-
ου Νικολάου, κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαρι-
ότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε΄, αναδρομικά από 23-08-
2018, ημερομηνία της αρχικής πρόσληψης του, επειδή 
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου 
12145/05-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4523586455/05-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9329/14-08-2019).

  Η Συντονίστρια 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Με την αριθμ. 101879/9572/06-08-2019 διαπιστωτική 
πράξη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 
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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), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη επάνοδος στην 
υπηρεσία της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, Νάκου Βασιλικής του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού, με βαθμό Α΄, από 05-08-2019, ημερομηνία 
υποβολής της αίτησής της.

(Αριθμ. βεβ. της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύ-
θυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου 
Θεσσαλονίκης 100457/06-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8063631111/05-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης: 45091/13-08-2019).

      Με την αριθμ. 101880/9573/06-08-2019 πράξη του Δη-
μάρχου 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 άρ-
θρου 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), δια-
πιστώνεται η αυτοδίκαιη επάνοδος στην υπηρεσία του 
μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κλεισιά-
ρη Ευάγγελου του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με 
βαθμό Α΄, από 05-08-2019, ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής του.

(Αριθμ. βεβ. της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύ-
θυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου 
Θεσσαλονίκης 101029/06-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5183432057/05-08-2019).

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης: 45087/13-08-2019). 

     Με την αριθμ. 855/82/22-07-2019 απόφαση (Ορθή 
Επανάληψη) του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007), τις διατάξεις του άρθρου 58 
του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), τις διατά-
ξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α’/
27-02-2016), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 
του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/02-02-2012), λύεται αυτο-
δίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του φορέα, 
Ζιακούλη Δημητρίου του Χρήστου, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλη-
σης, ειδικότητας ΤΕ Μουσικών (Φωνητική και Χορωδία), 
την 26-06-2016, λόγω θανάτου.

(Αριθμός Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου: 182/7/2016).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1225811297/
17-04-2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης 45839+44486/13-08-2019).

      Με την αριθμ. 856/83/22-07-2019 απόφαση (Ορθή 
Επανάληψη) του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007), τις διατάξεις του άρθρου 58 
του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), τις διατά-
ξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α’/
27-02-2016), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 
του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/02-02-2012), λύεται αυτο-
δίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του φορέα, 
Κρίσπη Ρόζας-Μαρίας του Κωνσταντίνου, με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής 
απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ Μουσικών (ΠΙΑΝΟ), την
30-06-2019, λόγω θανάτου.

(Αριθμός Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου: 58/8/2019).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4711153752/
19-07-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης 45835+44488/13-08-2019).

      Με την αριθμ. 29552/09-08-2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194 και 203 
του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007), τις διατάξεις 
του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), 
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 
14/ Α΄/02-02-2012), καθώς και εκείνες της παρ. 5 του άρ-
θρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31-10-2014), λύε-
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του 
Δήμου Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης, Κατσικούλη 
Νικολάου του Εμμανουήλ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κα-
θαριότητας, με βαθμό Β΄, από την 09-08-2019, ημερο-
μηνία υποβολής της αίτησης καταγγελίας της σύμβα-
σης εργασίας του.

(Αριθ. Βεβαίωσης Αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότη-
τας των δικαιολογητικών 29692/12-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8712685610/
09-08-2019). 

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης 45691/13-08-2019).

      Με την αριθμ. 22624/918/31-07-2019 απόφαση του 
Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007), τις διατάξεις του 
άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/ 
Α΄/02-02-2012), καθώς και εκείνες της παρ. 5 του άρθρου 
28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31-10-2014), λύεται αυ-
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου 
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Νεάπολης-Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης, Κυριακόπου-
λου Μιλτιάδη του Μάρκου, με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 
Αυτοκινήτων, με βαθμό Β΄, από 31-07-2019, ημερομη-
νία υποβολής της αίτησης καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας του.

(Αριθμ. βεβ. Αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας των 
δικαιολογητικών Δ.Υ./31-07-2019).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6053618816/
05-08-2019). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης 45071/13-08-2019).

      Με την αριθμ. 778/09-08-2019 πράξη του Δημάρχου 
Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151,152 και 160 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007), τις διατάξεις του 
άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010,) 
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.9 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 
14/Α΄/02-02-2012), καθώς και εκείνες της παρ. 5 του άρ-

θρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31-10-2014), δια-
πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Παύλου Μελά Νομού 
Θεσσαλονίκης, Παυλίδη Πέτρου του Λάζαρου, κλάδου 
ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων, με βαθμό Δ΄, την 02-08-2019, 
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη-
σής του.

(Αριθμ. βεβ. αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας των 
δικαιολογητικών Δ.Υ./09-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4011810810/
06-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης 45564/13-08-2019).

  Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και Νομικών Προσώπων κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού

ΜΑΡΙΑ ΡΟΝΤΙΡΗ   
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