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     Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού βάσει προσωρινών πινάκων διοριστέων της 
προκήρυξης 3Κ/2018. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   196/2018 

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την περίπτωση  δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 
87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την περίπτωση  δ παρ 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 
114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου  170 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-
2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων». 

4. Τις διατάξεις του  άρθρου 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88 (ΦΕΚ 191/Α) 
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 
που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών 
προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

5. Την παρ. 20 του άρθρου  21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.3 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 
254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

7. Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 περί 
ρυθμίσεων επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του 

ν.4210/2013 (ΦΕΚ 245/Α).   
8. Την αριθμ. 3Κ/2018  προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 

οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού 
και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών). 

9. Τους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018. 
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10. Το υπ’ αριθμ. 9873/02-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών  περί δυνατότητας πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων 
κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018. 

11. Το υπ΄ αριθμ. 10386/04-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών των υποψηφίων 
της προκήρυξης 3Κ/2018. 

12. Το γεγονός ότι στους διοριστέους των προσωρινών πινάκων της 
3Κ/2018 έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος γνησιότητας των 
δικαιολογητικών. 

13. Την υπ’ αριθμ. 181/2786/20-04-2018 απόφαση Δημάρχου περί 
πρόσληψης προσωπικού βάσει προσωρινών πινάκων διοριστέων της 
προκήρυξης 3Κ/2018.  

14. Την ανάγκη κάλυψης ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών λόγω λήξης στις 31/03/2018 των 
συμβάσεων ΙΔΟΧ βάσει του άρθρου 24 του Ν.4479/2017. 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

       Την πρόσληψη των κάτωθι διοριστέων των προσωρινών  πινάκων της 
3Κ/2018 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενης, μέχρι του 
αριθμού  των προκηρυχθεισών θέσεων υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους 
στους προσωρινούς αυτούς πίνακες από 30/04/2018 και μέχρι την ανάληψη 
των καθηκόντων τους μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού τους 
στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των οκτώ 
(8) μηνών. 
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Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Είδος της παρεχόμενης 
εργασίας 

1 ΑΛΤΙΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-
ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

 

     Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη 
προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, 
λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την 
αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που 
περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των 
ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς 

και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν 
έχουν  δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. 
 
  
 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ   
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