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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

2 Περιφέρειες

1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Με την υπ’ αρ. 436/2020 (αρ. 15838/25-5-2020) από-
φαση του Δημάρχου Κηφισιάς, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, του 
άρθρου 27 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Κηφισιάς, των 
άρθρων 42 και 43 παρ. 2 του ν. 4194/2013, των άρθρων 
165 και 167 του ν. 3584/2007 όπως ισχύουν, κατόπιν 
της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./23/2980/11-2-2020 απόφασης της 
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, της υπ’αρ. 
13776/8-5-2020 ανακοίνωσης του Δημάρχου Κηφισιάς 
προσλαμβάνεται σε κενή οργανική θέση Νομικού Συμ-
βούλου του Δήμου Κηφισιάς, με έμμισθη εντολή, ο Πα-
ντελεήμων Παπανικολόπουλος του Θεοδώρου.

(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Υπηρ. Δήμου Κηφισιάς: 
15.066/19-5-2020).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 6554922242/20-5-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
39850/10400/7-8-2020).

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

 

    Με την υπ’ αρ. 62292/16515/05-08-2020 πράξη του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007
και με το άρθρο 28 του ν. 4305/2014, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου ΛΟΥΪΖΑΣ 
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθ-
μό Α’ και ΜΚ 12ο κατόπιν της από 3-08-2020 δεύτερης 
αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα-
ραίτησης 17-07-2020).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1066343851/5-08-2020).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ  

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στο Γ΄ 1238/5-8-2020 δημοσιεύθηκε περίληψη της 
υπ’ αρ. 7896/11-3-2020 (Αρ. απόφ. Α.Δ.Α.: 27132/7163/
20-7-2020) απόφασης του Δημάρχου Παλλήνης, περί 
μετάταξης μόνιμης υπαλλήλου. Η περίληψη αυτή διορ-
θώνεται ως προς το σκέλος που αφορά το πατρώνυμο 
της μεταταγείσας υπαλλήλου από το εσφαλμένο:

«του Γεωργίου»,
στο ορθό:
«του Δημητρίου».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

I

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

   Με την υπ’ αρ. 12/29-7-2020 απόφαση της Προέδρου 
του 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Νήσου 
Τήλου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010, β) των άρ-
θρων 14 και 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, 
γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 
και του άρθρου 9 του ν. 4350/2015, δ) της παρ. 5 του 
άρθρου 72 του ν. 4342/2015, ε) του άρθρου 14 παρ. 5 
του ν. 4403/2016 και στ) του άρθρου 68 του ν. 4415/2016, 
ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου της κάτωθι απασχολούμενης στον 
1ο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Νήσου Τήλου, για 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», από 
την 1-9-2020, ημερομηνία λήξης της προηγούμενης έως 
31-8-2021, με δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρό-
γραμμα συνεχιστεί:
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Δομή: 1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Τήλου 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Παπαγρηγορίου Βασιλική Μιχαήλ ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2054105132/7-9-2018

Η ως άνω σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια χωρίς η παραπάνω να δικαιούται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή 
και χωρίς να θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση περί μετατροπής της σχέσης εργασίας σε αορίστου χρόνου.

(Αρ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων του 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Τήλου: 98/29-7-2020).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 33710/5-8-2020).

    Με την υπ’ αρ. 67/3-8-2020 απόφαση της Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού-
Πολιτισμού Λέρου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010, β) των 
άρθρων 14 και 21 παρ.3 του ν.2190/1994, όπως ισχύουν, γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 και του 
άρθρου 9 του ν. 4350/2015, δ) της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015, ε) του άρθρου 14 παρ. 5 του ν.4403/2016 
και στ) του άρθρου 68 του ν.4415/2016, ανανεώνονται οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου του κάτωθι προσωπικού, που απασχολείται στο Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού-Πολιτι-
σμού Λέρου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής», από την 1-9-2020, ημερομηνία λήξης των προηγούμενων έως 31-8-2021, με δυνατότητα παράτασης εφό-
σον το πρόγραμμα συνεχιστεί:

Δομή: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λέρου

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1 Σιφουνιού Αικατερίνη Αργύριος ΠΕ Νηπιαγωγών 8291061209/10-10-2017

2. Καζηλιέρη Δέσποινα Νικόλαος ΠΕ Νηπιαγωγών 2710767396/10-10-2017

3. Σπανού Ειρήνη-Μαρία Ιωάννης ΠΕ Νηπιαγωγών 1083109251/21-2-2019

4. Σαββοπούλου Αδαμαντία Νικόλαος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 9013102411/21-2-2019

Οι ως άνω συμβάσεις θα λυθούν αυτοδίκαια χωρίς οι παραπάνω να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία 
αυτή και χωρίς να θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση περί μετατροπής της σχέσης εργασίας σε αορίστου χρόνου.

(Αρ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου: 
504/3-8-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 33707/5-8-2020).

Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 

I

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

   Με την υπ’ αρ. 2609/21636/4-8-2020 απόφαση της 
Δημάρχου Χαλκιδέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 
(Α’ 87), του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) όπως 
ισχύει, του άρθρου 213 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), της 
υποπαραγράφου ΣΤ1, της παραγράφου ΣΤ, του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), του άρθρου 28 του 
ν. 4325/2015 (Α’ 47) και του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 
(Α’ 21), προσλαμβάνεται η Σιμιτζή Αικατερίνη του Σταύ-
ρου, Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχα-
νικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως Ειδική 
Σύμβουλος, η οποία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρε-
σίες σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα σε θέματα 
οικονομικής, κοινωνικής και αστικής γεωγραφίας, χωρο-
ταξίας, πολεοδομίας, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού, τοπικής ανάπτυξης και έργων υποδομής.

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση 
της Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς 
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την 
οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η 
υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1169392228/5-8-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας: 125621/6-8-2020).

    Με την υπ’ αρ. 7244/31-7-2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Δωρίδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 161 (όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθη-
κε από την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3801/2009 και 
το άρθρο 15 του ν. 4623/2019) και 167 του ν. 3584/2007 
(Α’ 143), των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), 
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), του άρθρου 28 
του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και της παρ.6 του άρθρου 11 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9081Τεύχος Γ’ 1296/20.08.2020

του ν. 4674/2020 (Α΄53), προσλαμβάνεται ο Ανθής Ιω-
άννης του Δημητρίου, πτυχιούχος ΠΕ Στρατιωτικής Σχο-
λής Ευελπίδων, σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
του Δήμου Δωρίδος, από 01 Αυγούστου 2020 με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δι-
άρκειας μέχρι τη λήξη της θητείας του Δημάρχου στις 
31-12-2023.

(Αρ. βεβ. του Δήμου Δωρίδος: 7243/31-7-2020).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-

κού Ελληνικού Δημοσίου: 5057123554/1-8-2020).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 

Στερεάς Ελλάδας: 123118/4-8-2020).

    Με την υπ’ αρ. 416/8343/22-7-2020 απόφαση του 
Δημάρχου Μετεώρων του Νομού Τρικάλων που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 
και 101 του ν.3584/2007 (Α΄143), των άρθρων 6, 58 και 
280 του ν.3852/2010 (Α’87), του άρθρου 35 παρ. 5 του 
ν.4024/2011 (Α’226) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 
(Α’224), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρ-
θρου 38 του ν.4456/2017 (Α’24), όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν.4472/2017 (Α’74), 
του άρθρου 8 του ν.4275/2014 (Α΄149), του άρθρου 28
του ν.4305/2014 (Α΄237), των άρθρων 28 και 28Α του 
ν.4325/2015 (Α΄47), όπως το τελευταίο προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν.4368/2016 (Α’21), την υπ’ αρ. 13917/
15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 250), την 8341/
22-7-2020 βεβαίωση του Δημάρχου Μετεώρων περί γνη-
σιότητας των δικαιολογητικών του ατομικού φακέλου 
της υπαλλήλου και σύμφωνα με την 39/2020 απόφαση 
από το 3/18-6-2020 (5ο θέμα) πρακτικό του Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού Τρικάλων, 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Μετεώ-
ρων Παρασκευή Καλαπανίδα του Κωνσταντίνου σε κλά-
δο ανώτερης κατηγορίας, από τον κλάδο Υ.Ε. Εργατών 
Καθαριότητας, με βαθμό Γ’, στον κλάδο Δ.Ε. Διοικητικών, 
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει επειδή 
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αρ. βεβ. του Τμήματος Οικονομικού της Δ/νσης Διοι-
κητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετε-
ώρων: 7984/15-7-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 126048/6-8-2020).

    Με την υπ’ αρ. 1133/21221/28-7-2020 απόφαση του 
Δημάρχου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 
101 του ν.3584/2007 (Α΄143), των άρθρων 6, 58 και 280 
του ν.3852/2010 (Α’87), της παρ. 3 του άρθρου 19 του 
ν.4440/2016 (Α’224), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5
του άρθρου 38 του ν.4456/2017 (Α’24), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν.4472/2017 
(Α’74), του άρθρου 8 του ν.4275/2014 (Α΄149), του άρ-
θρου 28 του ν.4305/2014 (Α΄237), των άρθρων 28 και 28Α 
του ν.4325/2015 (Α΄47), όπως το τελευταίο προστέθηκε 
με το άρθρο 24 του ν.4368/2016 (Α’21), του άρθρου 79 
του ν.4604/2019 (Α’50), του άρθρου 50 του ν.4674/2020 
(Α’53), την υπ’ αρ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ.΄250), την 20963/27-7-2020 βεβαίωση του Δη-
μάρχου Τρικκαίων περί της γνησιότητας των δικαιο-
λογητικών του ατομικού φακέλου της υπαλλήλου και 
σύμφωνα με την 24/2019 απόφαση από το 2/19-9-2019
(9ο θέμα) πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προ-
σωπικού Ο.Τ.Α. Νομού Τρικάλων, μετατάσσεται η μόνιμη 
υπάλληλος του Δήμου Τρικκαίων, Όλγα Δήμου του Δη-
μητρίου, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, από τον κλάδο 
Δ.Ε. Διοικητικού, με βαθμό Γ’, στον κλάδο Τ.Ε. Διοικητικού - 
Λογιστικού, σε κενή οργανική θέση επειδή συντρέχουν 
οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αρ. βεβ. του Τμήματος Οικονομικού της Δ/νσης Διοι-
κητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετε-
ώρων: 20967/27-7-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 126033/6-8-2020).

    Με την υπ’ αρ. 1459/12474/16-7-2020 κοινή απόφα-
ση των Δημάρχων Λαρισαίων Ν. Λάρισας και Ελασσόνας 
Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του ν.4305/2014 (Α’237), των άρθρων 1- 3, 7, 
10 και 13 του ν.4440/2016 (Α’224), του άρθρου 79 του 
ν.4604/2019 (Α’50), του άρθρου 50 και 74 του ν.4674/2020 
(Α’53), του άρθρου 44 παρ.1 του ν.4647/2019 (Α΄204), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/
οικ.9359/6-3-2018 (Β΄883) απόφαση Υπουργού Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, την ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/
οικ.2631/17-1-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, το 18798/27-5-2020 Πιστοποιητικό Υπηρεσια-
κών Μεταβολών του Δημητρίου Ντίγκα του Αριστείδη 
από το Δήμο Λαρισαίων του Νομού Λάρισας, το 9097/
1-6-2020 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του 
Κωνσταντίνου Μπεκιώτη του Χρήστου από το Δήμο 
Ελασσόνας του Νομού Λάρισας, την 14608/14-4-2020 
βεβαίωση του Δημάρχου Λαρισαίων του Νομού Λάρι-
σας περί της γνησιότητας των δικαιολογητικών του ατο-
μικού φακέλου του Δημητρίου Ντίγκα του Αριστείδη, την 
9098/1-6-2020 βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας του 
Νομού Λάρισας περί της γνησιότητας των δικαιολογητι-
κών του ατομικού φακέλου του Κωνσταντίνου Μπεκιώτη 
του Χρήστου, το από 8-7-2020 πρακτικό του τριμελούς 
οργάνου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν.4440/2016 
του Δήμου Λαρισαίων αξιολόγησης υποψηφίου για αμοι-
βαία μετάταξη στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κι-
νητικότητας, το 11525/1-7-2020 πρακτικό τριμελούς ορ-
γάνου αξιολόγησης υποψηφίου για αμοιβαία μετάταξη 
στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του 
Δήμου Ελασσόνας, την από 9-3-2020 δημοσιοποίηση 
αιτημάτων για αμοιβαία μετάταξη που εγκρίθηκαν από 
την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, μετατάσσονται αμοιβαία ο μό-
νιμος υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, Δημήτριος Ντί-
γκας του Αριστείδη, κλάδου Δ.Ε. Οδηγών, με βαθμό Δ’, 
σε ανταποδοτική υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας κλά-
δου Δ.Ε. Οδηγών (Απορριμματοφόρων), με το μόνιμο 
υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας, Κωνσταντίνο Μπεκιώ-
τη του Χρήστου, κλάδου Δ.Ε. Οδηγών (Απορριμματοφό-
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ρων), με βαθμό Δ’, σε ανταποδοτική υπηρεσία του Δή-
μου Λαρισαίων κλάδου Δ.Ε. Οδηγών.

(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λαρισαίων: 26227/10-7-2020).

(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ελασσόνας: 12041/8-7-2020). 

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 126020/6-8-2020).

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

 

    Με την υπ’ αρ. 2402/6-7-2020 απόφαση του Δημάρχου 
Λαρισαίων του Νομού Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του 
ν.3584/2007 (Α’143), του ν.3852/2010 (Α’87), της παρ.5 
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 διορισμού 
Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, την οικ.6983/85785/1-6-2017 (Β’2002) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί παροχή εξουσιο-
δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με Εντολή 
Συντονιστή» του Συντονιστή της Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο ή 
στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμέ-
νες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Δι-
ευθύνσεως, όπως διορθώθηκε με το Β΄2189/27-6-2017, 
την 25448/6-7-2020 βεβαίωση του Δημάρχου Λαρισαίων 
περί γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων 
υπόψη για το διορισμό ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση 
δικαιολογητικών του ατομικού φακέλου της υπαλλήλου, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποδοχή της παραίτησης 
της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Λαρισαίων Βασιλικής 
Κηπουρού του Ιωάννη, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμμα-
τέων, με Α’ βαθμό και λύεται η υπαλληλική σχέση από την 
30-6-2020 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1081832906/
1-7-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 123798/5-8-2020).

    Με την υπ’ αρ. 52004/4-8-2020 πράξη του Δημάρχου 
Βόλου του Νομού Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 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 προστέθηκε με το 
άρθρο 24 του ν.4368/2016 (Α’21), του άρθρου 8 παρ. 4 
εδάφιο ββ του π.δ.138/2010 (Α’231), την 13917/15-5-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ.’250) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, την οικ.6983/85785/
1-6-2017 (Β’2002) απόφαση του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων ’’Με Εντολή Συντονιστή’’ του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.-Στ.Ε) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της 
Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» όπως δι-
ορθώθηκε με το Β΄ 2189/2017, την 51209/31-7-2020 βε-
βαίωση του Δημάρχου Βόλου περί γνησιότητας των δι-
καιολογητικών του ατομικού φακέλου της υπαλλήλου, 
διαπιστώνεται η αποδοχή παραίτησης της μόνιμης υπαλ-
λήλου του Δήμου Βόλου του Νομού Μαγνησίας, Ελένης 
Σκαρβέλη του Βασιλείου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών Πολιτι-
κών Δομικών Έργων, με βαθμό Α’ και λύεται η υπαλληλι-
κή σχέση από την 31-7-2020 ημερομηνία υποβολής της 
2ης αίτησης παραίτησής της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 6559171094/
31-7-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 125971/6-8-2020).

    Με την υπ’ αρ. 2709/30-7-2020 απόφαση του Δη-
μάρχου Λαρισαίων του Νομού Λάρισας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 160 του 
ν. 3584/2007 (Α’143) και με το 178/4/2020 (αριθμός/τό-
μος/έτος) 23-7-2020 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα-
νάτου από το Δήμο Λαρισαίων του Μιχαήλ Βακουφτσή 
του Χαραλάμπου, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλι-
κής σχέσης του Μιχαήλ Βακουφτσή του Χαραλάμπου, 
κλάδου Υ.Ε. Εργατικό Προσωπικό Καθαριότητας Εσω-
τερικών και Εξωτερικών Χώρων, με βαθμό Α΄, από την 
22-7-2020 ημερομηνία θανάτου του.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1521045428/
24-7-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 124401/5-8-2020).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Λάρισας
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΟΥΛΗ  

 

  Με την υπ’ αρ. 1461/12899/4-8-2020 απόφαση του 
Δημάρχου Θηβαίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 
(Α’ 87), της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 
(Α’ 14) και των άρθρων 194 και 203 του ν. 3584/2007 
(Α’ 143), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της 
υπαλλήλου του Δήμου Θηβαίων, με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Καραστάμου Φωτεινής 
του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό-
τητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων και λύνεται η 
εργασιακή της σχέση από 31.07.2020.
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(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1232439682/
4-8-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 124560/6-8-2020).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος κ.α.α. 
  Η Αρμόδια Υπάλληλος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΣΙΤΣΑ

I

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Με την υπ΄αρ. 271/11.044/20-7-2020 απόφαση του 
Δημάρχου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 5 
του ν.4342/2015 (Α΄ 143), του άρθρου 14 παρ. 5 του 
κεφ. Β΄ του ν. 4403/2016 (Α΄125), του άρθρου 68 του 
ν. 4415/2016 (Α΄159), των άρθρων 101 και 170 του 
ν.3584/2007 (Α΄143),του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87), του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), του άρ-

θρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), όπως ισχύει με 
το άρθρο 9 του ν.4350/2015 (Α΄ 161), την υπ΄αρ. 117366/
5-11-2018 επιστολή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και 
την υπ΄αρ. κοινή υπουργική απόφαση Δ14/15834/237 
«Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Κοι-
νότητας» (Β΄1344/19-4-2019) με βάση τις οποίες παρα-
τείνεται η διάρκεια των συγχρηματοδοτούμενων πράξε-
ων των Κέντρων Κοινότητας για τρία (03) επιπλέον έτη, 
και την υπ΄αρ. 221/13.742/9-7-2019 απόφαση του ως 
άνω Δημάρχου περί ανανέωσης των συμβάσεων προσω-
πικού δύο (02) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης 
της Πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020», για το διάστημα από 24-7-2019 
έως 23-7-2020 με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη 
του προγράμματος (Γ΄1279).

Ανανεώνονται οι συμβάσεις του παρακάτω προσωπι-
κού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποί-
ησης της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης», 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020», από 24-7-2020 έως και 
23-7-2023 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος).

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗ-
ΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1612422454/4-8-2017

2. ΑΪΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1536361008/4-8-2017

(Αρ. βεβ. του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλβης για την κάλυψη της δαπάνης της πρόσληψης: 
11.041/20-7-2020).

(Αρ. βεβ. του Δημάρχου Βόλβης για τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών: 12.776/16-7-2018).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 35289/30-7-2020).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ 

I

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Με την υπ’ αρ. 5139/235/24-7-2020 απόφαση του 
Δημάρχου Ζαχάρως που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007, όπως ισχύει, 
προσλαμβάνεται η Μπούρου Σοφία του Κωνσταντίνου 
κατηγορίας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Ειδική Συνεργά-
τιδα για την επικουρία του Δημάρχου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τα καθήκοντα της 
οποίας θα είναι, η παροχή συμβουλών και γνωμών σε 

θέματα Τεχνικού Χαρακτήρα και ειδικά θέματα Πολεο-
δομίας - Χωροταξίας, η εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων 
και πολεοδομικών μελετών για την επέκταση των σχε-
δίων πόλεων κ.α., όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική 
απόφαση του Δημάρχου.

(Αρ. βεβ. ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών 
του ν.4305/2014:8779/19-11-2019).

(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ζαχάρως: 3890/18-6-2020).

(Αρ. βεβ. εγγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1124712112/
28-7-2020).
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(Αρ. απόφ. Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου: 126612/5-8-2020).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων
Πάτρας

  ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ

 

    Με την υπ’ αρ. 12512/27-7-2020  απόφαση του Δημάρχου 
Λευκάδος, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 151
του ν.3584/2007 (Α' 143) και κατόπιν της από 23-7-2020 
ληξιαρχικής πράξεως θανάτου του Ληξιαρχείου της 
Ληξιαρχικής Περιφέρειας Λευκάδας του Δήμου Λευκά-
δας, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσεως 
του Καββαδά Νικολάου του Γερασίμου, υπαλλήλου του 
εν λόγω Δήμου, κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργου με βαθμό Α΄, από τις 22-7-2020, 
ημερομηνία θανάτου του.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 2883201007/
27-7-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου: 126752/6-8-2020).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ 

 

   Με την υπ’ αρ. 13963/28-7-2020 απόφαση των Δημάρ-
χων Σπάρτης Ν. Λακωνίας και Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας, 
που εκδόθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: 
α) του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, β) του άρθρου 10 
του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες 
του άρθρου 44 του ν. 4647/2019, γ) του άρθρου 28 του 
ν. 4305/2014, 2) η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/
6-3-2018 (Β΄ 883) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, αναφορικά με τον καθορισμό της δι-
αδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του 
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, 3) ο Πίνακας με τα 
αιτήματα αμοιβαίας μετάταξης που εγκρίθηκε από την 
Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας κατά την συνεδρίαση 
της στις 15-4-2020, 4) το υπ’ αρ. 12430/7-7-2020 πρα-
κτικό του Τριμελούς Οργάνου Αξιολόγησης του Δήμου 
Σπάρτης που γνωμοδοτεί θετικά για την κάλυψη της θέ-
σης με αμοιβαία μετάταξη, 5) το υπ’ αρ. 13069/17-7-2020 
πρακτικό του Τριμελούς Οργάνου Αξιολόγησης του Δή-
μου Μεσσήνης, που γνωμοδοτεί θετικά για την κάλυψη 
της θέσης με αμοιβαία μετάταξη, μετατάσσονται αμοι-
βαία, οι κάτωθι δόκιμοι υπάλληλοι που ανήκουν οργα-
νικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα:

α) Βαρυμπομπιώτης Δημήτριος του Φωτίου κλάδου 
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, από το Δήμο Μεσσήνης όπου 
υπηρετεί, στο Δήμο Σπάρτης.

β) Σουλιώτης Περικλής του Χαραλάμπους κλάδου 
ΔΕ Οδηγών, από το Δήμο Σπάρτης όπου υπηρετεί, στο 
Δήμο Μεσσήνης.

(Αρ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρ-
της: 13426/20-7-2020).

(Αρ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσ-
σήνης: 13367/22-7-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 129969/6-8-2020).

    Με την υπ’ αρ. 1075/30-7-2020 απόφαση της Δημάρ-
χου Ελαφονήσου Νομού Λακωνίας, 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) του άρθρου 18 του ν.2190/1994 όπως ισχύει και 
δ) του άρθρου 28 του ν.4305/2014 όπως αντικαταστά-
θηκαν με τις όμοιες του άρθρου 26 του ν.4440/2016, 
2) η υπ’αρ. 10Κ/2018 (ΑΣΕΠ 29) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, 
3) οι πίνακες διοριστέων που κυρώθηκαν με την υπ΄ αρ. 
234/7-4-2020 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ 
και δημοσιεύτηκαν στο (Γ΄ 437) και 4) η υπ’ αρ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Φ.Κ./33/9479/15-5-2020 (Β΄ 1965) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών που αφορά «Κατανομή προσω-
πικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2020», διορίζε-
ται ως δόκιμη υπάλληλος η ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπι-
κού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ελαφονήσου, κατηγορίας Πα-
νεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Οικονομικού.

(Αρ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελα-
φονήσου: 951/7-7-2020).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 0771024841/30-7-2020).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 54988/
30-7-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 131026/6-8-2020).

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΤΣΟΥ

Ι

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Με την υπ’ αρ.114522/3929/31-7-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
Τωματσίδου Φωτεινής του Περικλή, μόνιμης υπαλλήλου 
του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Οργανική θέση) 
με βαθμό Α΄,κατόπιν της από 31-7-2020 δεύτερης αίτη-
σης παραίτηση (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτη-
σης 13-7-2020).
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(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5516111912/
10-8-2020).

  Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
Ι

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

   Με την υπ’ αρ. 408852(5636)/7-8-2020 πράξη της Αντιπε-
ριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 160 του ν.3852/
2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 147, 
148 και 156 του ν.3528/2007 και της παρ. 5 του άρθρου 28
του ν.4305/2014, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μαυρόπουλου Λάζαρου 
του Χαράλαμπου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
με βαθμό Α΄, στις 31-7-2020 ημερομηνία κατά την οποία 
εμμένει στην από 9-7-2020 αρχική αίτηση παραίτησής 
του από την υπηρεσία.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 6559894916/
7-8-2020).

  Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Διαχείρισης Ποιότητας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ     ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

   Με την υπ’ αρ. 183460/45081/7-8-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, των άρθρων 159 
και 243 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύουν, του ν. 
3528/2007, όπως ισχύει, του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, 
του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει 
και της υπ’ αρ. 249700/27-12-2016 απόφασης του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Β΄ 4345) και έπειτα από 
την υπ’ αρ. 163519/40533/15-7-2020 γνωστοποίηση 
πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, προ-
σλαμβάνεται o Μιχαλόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη, 
απόφοιτος Γενικού Λυκείου (κατεύθυνσης Τεχνολογική, 
Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών), σε κενή θέση 
ειδικού συνεργάτη κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Δ.Ε.), για την κάλυψη των αυξημένων ανα-
γκών του Γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου, που διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου και λήγει αυτοδίκαια αμέσως μόλις ο 
Περιφερειάρχης παύσει να ασκεί τα καθήκοντα του για 
οποιονδήποτε λόγο.

(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας 
Πελοποννήσου: 185761/45552/7-8-2020).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 6772442079/7-8-2020).

Ο Περιφερειάρχης

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ   
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*03012962008200008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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