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 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Με την υπ’  αρ. 166/6715/09.7.2021 απόφαση του 
Δημάρχου Προσοτσάνης του Ν. Δράμας, η οποία εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 
του ν.  3852/2010, της παρ.  11 του άρθρου 45 του 
ν.  3979/2011, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020, και του 
άρθρου 163 του ν.  3584/2007, κατόπιν της υπ’  αρ. 
6260/28.06.2021 γνωστοποίησης δια του τύπου, προ-
σλαμβάνεται ο Κότιος Άγγελος του Χαραλάμπους, πτυ-
χιούχος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διδάκτωρ 
Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών 
Σχέσεων, ως άμισθος ειδικός σύμβουλος για την επικου-
ρία του Δημάρχου Προσοτσάνης σε θέματα Ανάπτυξης, 
Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, υπηρετώντας εθελοντι-
κά και μη λαμβάνοντας μισθό ή αποζημίωση, πλην των 
εξόδων εκτός έδρας κίνησης, και υποστηρίζοντας στα 
αντικείμενά του τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου. Με την πα-
ρούσα απόφαση πρόσληψης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου.

(Αρ. βεβ. Δήμου Προσοτσάνης περί ελέγχου γνησιό-
τητας δικαιολογητικών πρόσληψης του άρθρου 28 του 
ν. 4305/2014: 6770/12.07.2021).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3011667117/12.07.2021).

(Αρ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομι-
κών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης: 155316/28.7.2021).

   Με την υπ’ αρ. 13957/22.6.2021 απόφαση του Δη-
μάρχου Ξάνθης Νομού Ξάνθης η οποία εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της περ. δ του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010 (Α’ 87) και των άρθρων 151 και 160 του 
ν. 3548/2007 (Α’ 143), λύεται η υπαλληλική σχέση του 
υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης, με σχέση εργασίας Δη-
μοσίου Δικαίου, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ, του κλά-
δου ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, με βαθ-
μό Α’ και Μ.Κ 10ο, από 18.6.2021, λόγω θανάτου.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8213116488/21.7.2021).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης:  156457/27.7.2021).

Με την υπ’ αρ. 57/13.07.2021 απόφαση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέ-
ριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.2.9./44/
οικ.8523/23.03.2016 έγγραφο του Υπ.Ε. και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης «Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο συγ-
χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων», την υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ./Φ.2.9/48/ΟΙΚ.26059/10-10-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί εξαίρε-
σης των εν λόγω συμβάσεων από την έγκριση της επιτρο-
πής της ΠΥΣ 33, την υπ’ αρ. 14626/26-02-2021 εγκύκλιο 
του Υ.Ε. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προ-
σωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α’, β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ 
αυτών», τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, τις 
αντίστοιχες του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, καθώς 
και τις όμοιες της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010 και της παρ. 3 του άρθρου 21 και της παρ. 4 
άρθρου 28 του ν. 2190/1994, ανανεώνεται η πρόσληψη 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου 
Κομοτηνής», (από 01-09-2021 μέχρι 31-08-2022 με δυνα-
τότητα παράτασης αν συνεχιστεί το πρόγραμμα) ως εξής:
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