
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ   

 Με την 270/6573/13-03-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Αλίμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 79, 101 του ν. 3584/2007 καθώς και το 
άρθρο 183 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4483/2017, του άρθρου 35 
παρ. 5 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 28 παρ. 6 του 
ν. 4305/2014, κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης του Α’ 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ Βαθμού 
(αριθμ. 15/2019 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 
280 του ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δ. 
Αλίμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ, με βαθμό Γ’, από την ειδικότητα ΥΕ Εργατών στον 
κλάδο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ 30 Τεχνιτών 
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του.

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή-
μου Αλίμου: 5323/26.02.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
29350/8334/29-3-2019). 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΟΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   

Ι

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ   

 Με την 241/03-09-2019 απόφαση (σε ορθή επανά-
ληψη) του Δημάρχου Χίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, διατηρείται σε θέση Ει-
δικής Συνεργάτιδας στο Δήμο Χίου, η Μαρίνη Ευγενία 
του Αριστείδη, του κλάδου ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 
για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του με τις εξής αρμοδιότητες: Η ανωτέρω 
θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και 
θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρ-
μοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβου-
λές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή 
προφορικά για θέματα πολεοδομικά και χωροταξίας που 

αφορούν την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κατά 
τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 45249/30-10-2014 Ειδική Σύμ-
βαση Εργασίας ΙΔΟΧ με την οποία είχε συναφθεί η ερ-
γασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δ. Χίου για την κά-
λυψη της δαπάνης της πρόσληψης: 32591/03-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1372112722/29-09-2014).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
49870/13-09-2019). 

 Ο ασκών καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ   

Ι

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ   

 Με την 1716/32927/03.09.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Κορδελιού - Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 170 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007), του άρθρου 280 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), του άρθρου 21 του 
ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994), του άρθρου 1 παρ. 9 
του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/02.02.2012), όπως ισχύει με 
το άρθρο 9 του ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α’/30.11.2015), 
του άρθρου 14 παρ.  5 του Κεφ. Β’ του ν.  4403/2016 
(ΦΕΚ 125/Α’/07.07.2016), την 86/2543/22.01.2019 απόφα-
ση του Δημάρχου Κορδελιού - Ευόσμου περί ανανέωσης 
της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ει-
δικότητας ΠΕ Ψυχολόγων (μερικής απασχόλησης 4ωρο) 
απασχολούμενης στην πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Κορδελιού- Ευόσμου με Παράρτημα ΚΕΜ» και ειδικότερα 
στη Δομή «Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κορδε-
λιού- Ευόσμου», διάρκειας από 23.01.2019 έως 22.01.2020 
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον συ-
νεχιστεί το πρόγραμμα (ΦΕΚ  167/Γ’/18.02.2019), την 
6212/259/18.02.2019 απόφαση Δημάρχου Κορδελιού - 
Ευόσμου περί λύσης της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλή-
λου του φορέα, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με 
δυνατότητα ανανέωσης, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, την 
18.02.2019, ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτη-
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σής της στον εν λόγω φορέα (ΦΕΚ 425/Γ’/26.03.2019), τον 
οριστικό πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων 
ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων (μερικής απασχόλησης) της 
Σ.Ο.Χ. 1/2017, τις από 13.03.2019, 15.03.2019, 22.03.2019, 
26.03.2019, 28.03.2019 και 03.06.2019 υπεύθυνες δηλώ-
σεις των ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΥΚΙΔΟΥ του ΑΚΙΛΛΑ, ΔΗΜΗ-
ΤΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ- ΔΕΣΠΟΙ-
ΝΑΣ ΡΑΦΤΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΤΣΙΝΑ του 
ΑΝΔΡΕΑ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 
ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, αντίστοιχα, επόμενων 
στον ανωτέρω πίνακα κατάταξης περί μη αποδοχής της 
εν λόγω θέσης, το γεγονός ότι επόμενες ισοβαθμούσες 
στον πίνακα κατάταξης είναι οι ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΑΡΗ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και 
το αριθμ. 28909/24.07.2019 πρακτικό κλήρωσης με το 
οποίο την 9η θέση στον πίνακα κατέλαβε η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΝΤΑΡΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και τη 10η θέση η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑ-
ΡΑΤΖΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ:

Προσλαμβάνεται η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΑΡΗ του ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων (μερικής απασχόλη-
σης 4ωρο) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου με Παράρτημα 
ΚΕΜ» και ειδικότερα της Δομής «Κέντρο Ένταξης Μετα-
ναστών Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου», διάρκειας από 
05.09.2019 έως 31.03.2020 με δυνατότητα ανανέωσης/
παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα.

(Αριθμ. βεβ. Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου για την κάλυψη της 
δαπάνης: 30735/07.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8680757961/04.09.2019).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου για τον έλεγχο γνησιότητας 
των δικαιολογητικών: 33365/05.09.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 51146/13.09.2019). 

     Με την 500/6578/4.09.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών 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) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέ-
ων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγορία ΥΕ 
(ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζεται ο ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Ερ-
γατών Καθαριότητας - Συνοδοί Απορριμματοφόρων με 
βαθμό Ε’, σε κενή οργανική θέση του αντίστοιχου κλά-
δου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3628/Β’/13.10.2017). Ο ανωτέρω 
υποχρεούται να υπηρετήσει στην υπηρεσία που διορί-
ζεται για μια δεκαετία.

(Βεβαίωση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμα-
νουήλ Παππά: από 27.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7126656109/4.09.2019)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης: 16311/12.09.2019). 

   Με την 478/6340/27.08.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών 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) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέ-
ων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγορία ΔΕ 
(ΦΕΚ 1052/Γ’/10.06.2019), διορίζεται ο ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Οδη-
γών Αυτοκινήτων με βαθμό Δ, σε κενή οργανική θέση του 
αντίστοιχου κλάδου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3628/Β’/13.10.2017). Ο 
ανωτέρω υποχρεούται να υπηρετήσει στην υπηρεσία 
που διορίζεται για μια δεκαετία.

(Βεβαίωση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμα-
νουήλ Παππά: από 27.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1111164442/13.08.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης: 16315/12.09.2019). 

   Με την 481/6409/29.08.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών 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) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέ-
ων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγορία ΥΕ 
(ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζεται η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Ερ-
γατών Καθαριότητας με βαθμό Ε’, σε κενή οργανική θέση 
του αντίστοιχου κλάδου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3628/Β’/13.10.2017). Η 
ανωτέρω υποχρεούται να υπηρετήσει στην υπηρεσία 
που διορίζεται για μια δεκαετία.

(Βεβαίωση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμα-
νουήλ Παππά: από 27.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2722472097/14.08.2019)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης: 16611/12.09.2019). 

   Με την 478Α/6341/27.08.2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ-
θρου 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 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8263Τεύχος Γ’ 1638/20.09.2019

(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) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέ-
ων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγορία ΥΕ 
(ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζεται η ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΙΣ-
ΣΑΒΕΤ του ΗΛΙΑ, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Εργατών Υδρο-
νομέων με βαθμό Ε’, σε κενή οργανική θέση του αντίστοι-
χου κλάδου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3628/Β’/13.10.2017). Η ανωτέ-
ρω υποχρεούται να υπηρετήσει στην υπηρεσία που δι-
ορίζεται για μια δεκαετία.

(Βεβαίωση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμα-
νουήλ Παππά:από 27.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1148366122/14.08.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης: 16610/12.09.2019). 

     Με την 483/6453/2.09.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών 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) και σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέ-
ων/προσληπτέων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατηγορία ΥΕ 
(ΦΕΚ 1054/Γ’/10.06.2019), διορίζονται οι κάτωθι, κα-
τηγορίας ΥΕ, κλάδου Εργατών Καθαριότητας - Συνο-
δοί Απορριμματοφόρων, με βαθμό Ε’, σε κενές ορ-
γανικές θέσεις του αντίστοιχου κλάδου, σύμφωνα με 
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή-
μου Εμμανουήλ Παππά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει (ΦΕΚ 3628/Β’/13.10.2017), ως ακολούθως:

1. ΜΟΥΧΑΚΗ ΓΑΛΑΤΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1146037682/14.08.2019).
2. ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2832716115/2.09.2019).
3. ΘΑΝΑΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2512710017/2.09.2019).
Οι ανωτέρω υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην υπη-

ρεσία που διορίζονται για μια δεκαετία.
(Βεβαίωση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμα-

νουήλ Παππά: από 27.8.2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-

ας-Θράκης: 16609/12.09.2019). 

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

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ   

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Με την 22987/2.9.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Τρίπολης Νομού Αρκαδίας που εκδόθηκε αφού λή-
φθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010, β) του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, γ) του 
άρθρου 18 του ν.  2190/1994, όπως ισχύουν, δ)  του 
άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και ε) του άρθρου 28 του 
ν. 4305/2014, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του 
άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) η 740/2017 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την υποβο-
λή 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) προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες διοριστέων που κυρώθηκαν με 
την 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 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε κενή οργανική θέση μόνιμου 
προσωπικού υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα του 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης κατηγορίας Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Τρίπολης: 25476/16.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2237467198/21.8.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 193898/13.9.2019). 

     Με την 22085/2.9.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Τρίπολης Νομού Αρκαδίας που εκδόθηκε αφού λή-
φθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του 
ν.  3852/2010, β) του άρθρου 23 του ν.  3584/2007, 
γ)  του άρθρου 18 του ν.  2190/1994, όπως ισχύουν, 
δ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και ε) του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες 
του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) η 740/2017 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την υπο-
βολή αιτήματος για την κάλυψη κενών οργανικών θέσε-
ων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, 
3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2.2.2018) προκήρυ-
ξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες διοριστέων που κυρώθη-
καν με την 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 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
του ΧΡΗΣΤΟΥ σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσω-
πικού υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου Τρίπολης κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Τρίπολης: 25476/16.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8512810578/21.8.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 193888/13.9.2019). 

     Με την 22909/2.9.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Τρίπολης Νομού Αρκαδίας που εκδόθηκε αφού λή-
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φθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010, β) του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, γ) του 
άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, δ) του 
άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και ε) του άρθρου 28 του 
ν. 4305/2014, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες 
του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) η 740/2017 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την 
υποβολή αιτήματος για την κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2.2.2018) 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες διοριστέων 
που κυρώθηκαν με την 660/5.6.2019 απόφαση του 
Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 
1054/τ.Γ’/10.6.2019, διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος 
η ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΡΙΓΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε κενή οργανι-

κή θέση μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης κατηγο-
ρίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Τρίπολης: 25476/16.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5053871106/21.8.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 193970/13.9.2019). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Γενικός Διεθυντής Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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