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                                                                                  ΑΔΑ: ΨΙΤ2ΩΛΣ-ΛΝΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ        Γάζι, 22/11/2021 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Αρ. Πρωτ.: 17065 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

                 & ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη 

Ταχ.Κώδ.: 71414-ΓΑΖΙ 

Πληρ.: Αικ. Περπέρογλου 

Τηλ.:2813400623,  687 

Fax: 2810822123 

e-mail: perperoglou@malevizi.gr 

 

Θέμα:  Αυτοδίκαιη μονιμοποίηση τακτικών υπαλλήλων του Δήμου Μαλεβιζίου. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
 

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 25-28 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-.2.2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 

Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 

και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) 

και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

και τις όμοιες του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ1).  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 § 4 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α´/28.6.2007)“Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” περί αυτοδίκαιης μονιμοποίησης των δημοτικών 

υπαλλήλων με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας τους. 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 § 4 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α´/28.6.2007) “Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, σύμφωνα με τις οποίες αφετηρία υπολογισμού του 

χρόνου υπηρεσίας των δημοτικών υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο φύλλο της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξεως διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας 

γίνεται εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της πράξεως διορισμού. 

2. Τη με αριθμό 393/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΣΩΛΣ-ΜΕΜ) απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου για τον ορισμό και την 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων  

3. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι:  

Α) Βαλσαμίδης Θεόδωρος του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχ.Έργου, ο οποίος διορίστηκε σε κενή 

οργανική θέση του Δήμου Μαλεβιζίου, με  την αρ. 1988/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω2Π8ΩΛΣ-Τ49) απόφαση του 

Δημάρχου Μαλεβιζίου  (ΦΕΚ 1855/Γ/14.10.2019), ορκίστηκε με το αρ. πρωτ. 21460/23-10-19 

πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 21493/23-10-2019 έκθεση ανάληψης 

υπηρεσίας. 

Β) Καραμπίνης Εμμανουήλ  του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχ.Έργου, ο οποίος διορίστηκε σε κενή 

οργανική θέση του Δήμου Μαλεβιζίου, με  την αρ. 1988/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω2Π8ΩΛΣ-Τ49) απόφαση του 

Δημάρχου Μαλεβιζίου  (ΦΕΚ 1855/Γ/14.10.2019), ορκίστηκε με το αρ. πρωτ. 22983/13-11-2019 

πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 23003/13-11-2019 έκθεση ανάληψης 

υπηρεσίας. 

Γ) Μανιαδάκης Κυριάκος  του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων ο οποίος διορίστηκε σε κενή 

οργανική θέση του Δήμου Μαλεβιζίου, με  την αρ. 1988/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω2Π8ΩΛΣ-Τ49) απόφαση του 

Δημάρχου Μαλεβιζίου  (ΦΕΚ 1855/Γ/14.10.2019), ορκίστηκε με το αρ. πρωτ. 21458/23-10-2019 

πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 21503/23-10-2019 έκθεση ανάληψης 

υπηρεσίας. 
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Δ) Συμιανάκης Σπυρίδων  του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων ο οποίος διορίστηκε 

σε κενή οργανική θέση του Δήμου Μαλεβιζίου, με  την αρ. 1988/18-09-2019 (ΑΔΑ: 

Ω2Π8ΩΛΣ-Τ49) απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου  (ΦΕΚ 1855/Γ/14.10.2019), ορκίστηκε 

με το αρ. πρωτ. 21466/23-10-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε υπηρεσία με την 

αρ. πρωτ. 21511/23-10-2019 έκθεση ανάληψης υπηρεσίας. 

 

Ε) Γιαννούτσου Σοφούλα  του Αντωνίου ΥΕ Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, η οποία διορίστηκε 

σε κενή οργανική θέση του Δήμου μας, με  την αρ. 1988/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω2Π8ΩΛΣ-Τ49) απόφαση του 

Δημάρχου Μαλεβιζίου  (ΦΕΚ 1855/Γ/14-10-2019) με αναδρομικό διορισμό από 13-4-2018, ορκίστηκε με 

το αρ. πρωτ. 21462/23-10-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 

21496/23-10-2019 έκθεση ανάληψης υπηρεσίας. 

ΣΤ) Καραγιώργου Μαρία  του Ιωάννη κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, η οποία διορίστηκε σε κενή 

οργανική θέση του Δήμου μας, με  την αρ. 1988/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω2Π8ΩΛΣ-Τ49) απόφαση του 

Δημάρχου Μαλεβιζίου  (ΦΕΚ 1855/Γ/14-10-2019) με αναδρομικό διορισμό από 13-4-2018, ορκίστηκε με 

το αρ. πρωτ. 21457/23-10-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 

21497/23-10-2019 έκθεση ανάληψης υπηρεσίας. 

Ζ) Πράπα Ελένη  του Ελευθερίου κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας, η οποία διορίστηκε σε κενή 

οργανική θέση του Δήμου μας, με  την αρ. 1988/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω2Π8ΩΛΣ-Τ49) απόφαση του 

Δημάρχου Μαλεβιζίου  (ΦΕΚ 1855/Γ/14-10-2019) με αναδρομικό διορισμό από 13-4-2018, ορκίστηκε με 

το αρ. πρωτ. 21463/23-10-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 

21505/23-10-2019 έκθεση ανάληψης υπηρεσίας. 

Η) Μακρυδάκη Σταυρούλα  του Κωνσταντίνου κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας, η οποία 

διορίστηκε σε κενή οργανική θέση του Δήμου μας, με  την αρ. 1988/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω2Π8ΩΛΣ-Τ49) 

απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου  (ΦΕΚ 1855/Γ/14-10-2019) με αναδρομικό διορισμό από 13-4-2018, 

ορκίστηκε με το αρ. πρωτ. 22983/13-11-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε υπηρεσία με την αρ. 

πρωτ. 23004/13-11-2019 έκθεση ανάληψης υπηρεσίας. 

Θ) Πετρουλάκη Ελευθερία  του Νικολάου κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας, η οποία διορίστηκε σε 

κενή οργανική θέση του Δήμου μας, με  την αρ. 1988/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω2Π8ΩΛΣ-Τ49) απόφαση του 

Δημάρχου Μαλεβιζίου  (ΦΕΚ 1855/Γ/14-10-2019) με αναδρομικό διορισμό από 13-4-2018, ορκίστηκε με 

το αρ. πρωτ. 21459/23-10-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 

21504/23-10-2019 έκθεση ανάληψης υπηρεσίας. 

Ι) Ρεμιδιανάκη Δήμητρα  του Δημητρίου κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας, η οποία διορίστηκε σε 

κενή οργανική θέση του Δήμου μας, με  την αρ. 1988/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω2Π8ΩΛΣ-Τ49) απόφαση του 

Δημάρχου Μαλεβιζίου  (ΦΕΚ 1855/Γ/14-10-2019) με αναδρομικό διορισμό από 13-4-2018, ορκίστηκε με 

το αρ. πρωτ. 21464/23-10-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 

21508/23-10-2019 έκθεση ανάληψης υπηρεσίας. 

 

4.  Το γεγονός ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, ούτε έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, αλλά ούτε και 

έχει εκδοθεί πόρισμα επί ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος των ανωτέρω τακτικών υπαλλήλων 

όπως και τα στοιχεία -εν γένει- του προσωπικού μητρώου τους. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ 
 

                    Ότι συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των 

κάτωθι τακτικών υπαλλήλων του Δήμου επειδή έχουν συμπληρώσει ευδόκιμα τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία 

και έχουν όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ 

ΕΥΔΟΚΙΜΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

1 Βαλσαμίδης Θεόδωρος  του 

Ιωάννη 

ΔΕ Χειριστών Μηχ/ων 

Έργου 

14-10-2021 

2 Καραμπίνης Εμμανουήλ  του 

Γεωργίου 

ΔΕ Χειριστών Μηχ/ων 

Έργου 

14-10-2021 

3 Μανιαδάκης Κυριάκος  του ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 14-10-2021 
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Γεωργίου 

4 Συμιανάκης Σπυρίδων  του 

Ιωάννη 

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 14-10-2021 

5 Γιαννούτσου Σοφούλα  του 

Αντωνίου 

ΥΕ Εργατών 

καθαριότητας 

14-10-2021 

6 Καραγιώργου Μαρία  του 

Ιωάννη 

ΥΕ Εργατών 

καθαριότητας 

14-10-2021 

7 Πράπα Ελένη  του Ελευθερίου ΥΕ Εργατών 

καθαριότητας 

14-10-2021 

8 Μακρυδάκη Σταυρούλα  

του Κωνσταντίνου 

ΥΕ Εργατών 

καθαριότητας 

14-10-2021 

9 Πετρουλάκη Ελευθερία  

του Νικολάου 

ΥΕ Εργατών 

καθαριότητας 

14-10-2021 

10 Ρεμιδιανάκη Δήμητρα  του 

Δημητρίου 

ΥΕ Εργατών 

καθαριότητας 

14-10-2021 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

          

ΝΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥ 

 

     ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1-Δ/νση Καθαριότητας 

3-Ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι 
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