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                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      

                                                                        
    

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μέγαρα 10-3-2016                          
ΝOMΟΣ ATTIKHΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 4851 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                                               Αριθ. Αποφ.  140   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Ταχ. ∆/νση    : Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη 
Ταχ. Κώδ.     : 19100 Μέγαρα 
Πληρ.            :  Ι. Πέγκου        
Αριθ. Τηλ       : 2296081904 
Αριθ. Fax       : 2296081904 
               

     

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και Αντικατάσταση προσληφθέντων της υπ’ αριθ.  
 
              69/3494/22-2-2016 απόφασης µας περί «πρόσληψης προσωπικού µε  
 
              σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου. 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) 

«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης- Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

5. Την υπ΄ αριθµ. 29/4-3-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Μεγαρέων , σχετικά µε την έγκριση προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού 

Ι.∆.Ο.Χ. ∆ήµου Μεγαρέων έτους 2015 για την υπηρεσία Καθαριότητας. 
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6. Το υπ’  αριθµ. 20789/11138/28-4-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Μεγαρέων ανταποδοτικού χαρακτήρα προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

7. Την υπ' αριθµ. 16410/13-5-2015 Απόφαση των Υπουργού  Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης, περί έγκρισης σύναψης είκοσι πέντε (25) συµβάσεων µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 

στο ∆ήµο Μεγαρέων. 

8. Το υπ’ αριθµ. 14967/21-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης µε θέµα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

9. Την υπ’ αριθ. 189/26-11-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Μεγαρέων, σχετικά µε τη σταδιακή υλοποίηση της εγκριτικής πράξης του Υπουργού 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για τη σύναψη είκοσι πέντε (25) 

συµβάσεων εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου. 

10. Την υπ’ αριθ. 89155/48061/10-12-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής «έλεγχος νοµιµότητας της υπ’ αριθ. 189/2015 απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου». 

11. Τον  Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2961/τ.Β’/23-12-2011) του ∆ήµου 

Μεγαρέων. 

12. Την υπ’ αριθµ. 1014/21-1-2016 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών περί 

ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη µισθοδοσίας. 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22936/27-11-2015 Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2016 για τη σύναψη 

Σύµβασης Εργασίας Ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόµων για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθώς και την 

υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΣΕΠ 15227/2015/22-1-2016 έγκριση της ως άνω ανακοίνωσης.  

14. Την υπ’ αριθ. 42/2428/5-2-2016 απόφαση ∆ηµάρχου «περί σύστασης τριµελούς 

επιτροπής, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων των 

υποψηφίων για την ΣΟΧ 1/2016». 

15. Το υπ’ αριθ. 3382/18-2-2016 Πρακτικό Επιλογής και κατάρτισης πινάκων. 

16. Τους από 18-2-2016 πίνακες κατάταξης καθώς και τα από 18-2-2016 πρακτικά 

ανάρτησης. 

17. Την υπ’ αριθ. 69/3494/22-2-2016 απόφαση µας µε την οποία προσελήφθησαν οι 

επιτυχόντες όπως αυτοί εµφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες. 
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18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4640/7-3-2016 δήλωση παραίτησης του Γραµµατικού Ανδρέα ο 

οποίος είχε προσληφθεί σε θέση ∆Ε Οδηγού χωρίς ψηφιακό ταχογράφο (κωδ. Θέσης 

102). 

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4752/8-3-2016 Υπεύθυνη δήλωση του Χριστοδουλόπουλου 

Παναγιώτη( η οποία περιήλθε στο ∆ήµο µε τηλεοµοιοτυπία) µε την οποία δηλώνει ότι, 

δεν αποδέχεται τη θέση ∆Ε Οδηγών µε ψηφιακό ταχογράφο (κωδ. Θέσης 101) για 

οικογενειακούς λόγους και επιπροσθέτως το γεγονός ότι, παρήλθε το 10ήµερο από 

την ηµέρα παραλαβής της ανακοίνωσης-προσκλήσεως για  εµφάνιση και ανάληψη 

υπηρεσίας. 

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4042/29-2-2016 δήλωση παραίτησης της Μιχαηλίδου Σοφίας ( η 

οποία περιήλθε στο ∆ήµο µε τηλεοµοιοτυπία) µε την οποία δηλώνει ότι, δεν 

αποδέχεται τη θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για οικογενειακούς λόγους και 

επιπροσθέτως το γεγονός ότι, παρήλθε το 10ήµερο από την ηµέρα παραλαβής της 

ανακοίνωσης-προσκλήσεως για  εµφάνιση και ανάληψη υπηρεσίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Αποδεχόµαστε την από 7-3-2016 παραίτηση του Γραµµατικού Ανδρέα. 

2. Προσλαµβάνουµε τον µεθεπόµενο (καθότι ο επόµενος έχει ήδη προσληφθεί σε 

άλλη θέση η οποία ήταν η πρώτη επιλογή του ), µε την αντίστοιχη ειδικότητα που 

προτάσσεται στους πίνακες κατάταξης της κατηγορίας ∆Ε Οδηγών χωρίς ψηφιακό 

ταχογράφο (κωδ. Θέσης 102).  

Συγκεκριµένα προσλαµβάνεται ο Μιχαλάκης Αθανάσιος του Γεωργίου από 15 

Μαρτίου 2016 , για το διάστηµα που υπολείπεται για την συµπλήρωση της λήξης 

της σύµβασης εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου του παραιτηθέντος 

Γραµµατικού Ανδρέα δηλαδή έως 31-10-2016. 

3. Προσλαµβάνουµε τον επόµενο µε την αντίστοιχη ειδικότητα, που προτάσσεται 

στους πίνακες κατάταξης της κατηγορίας ∆Ε Οδηγών µε ψηφιακό ταχογράφο (κωδ. 

Θέσης 101), Μακρή Χρήστο του Κων/νου στη θέση του µη εµφανισθέντος και 

κατά δήλωση του µη αποδεχόµενου την ως άνω θέση Χριστοδουλόπουλου 

Παναγιώτη, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας 

οκτώ (8) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης εργασίας. 

4. Προσλαµβάνουµε την επόµενη µε την αντίστοιχη ειδικότητα, που προτάσσεται 

στους πίνακες κατάταξης της κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (κωδ. Θέσης 

103) Καραγιάννη Νεκταρία Α.Π. στη θέση της µη εµφανισθείσας και κατά 

δήλωσης της µη αποδεχοµένης την ως άνω θέση Μιχαηλίδου Σοφίας µε σχέση 
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εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης εργασίας. 

                                                                                                                                                                 

 
                                                                                                      Ο ∆ήµαρχος 
 
 
                                                                                           Γρηγόριος Ι.  Σταµούλης                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :                                       

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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