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EΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μακρυχώρι,    21/01/2016 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ     Αρ. Πρωτ.:  528  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤEΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ      
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    91/2016 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

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 20 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014) 
«Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού». 

5. Την υπ΄ αριθμ. 40/12-03-2015(Α∆Α:7ΒΨ0ΩΗ7-4ΒΧ) απόφαση του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου του ∆ήμου Τεμπών περί Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού έτους 2015 . 

6. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4651/50719/2-4-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ∆ήμο Τεμπών» προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

7. Την υπ΄αριθμ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29-7-2015 Εγκριτική Απόφαση της 
Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 «Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο ∆ημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 Α΄)όπως ισχύει. 

8. Το υπ΄αριθ. 12249/3-8-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους», προς το ∆ήμο Τεμπών. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Τεμπών (ΦΕΚ 2333 / τ.Β΄/17-10-
2011) και την υπ΄αριθ. Πρωτ.11298/27-10-2015 Βεβαίωση του ∆ημάρχου. 

10. Την υπ΄ αριθμ.13031/15-12-2015 Βεβαίωση του ∆ήμου Τεμπών περί ύπαρξης 
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού της ΣΟΧ2/2015 

11. Την αριθ. 2/2015 προκήρυξη του ∆ήμου για την πρόσληψη προσωπικού και τους 
σχετικούς πίνακες [(α) ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν 
αίτηση, β) πίνακας κατάταξης γ) πίνακας επιλογής δ) πίνακας αποκλεισθέντων], που 
συνέταξε η αρμόδια επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 90/2016 Απόφαση 
του ∆ημάρχου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την πρόσληψη και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της 
σύμβασης της κάτωθι υπαλλήλου: 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ 

A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.∆.Τ. 

Ημερομηνία 
έναρξης και 
λήξης της 

απασχόλησης

1 480 ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΒ838025 

25/01/2016 
έως και 

31/7/2016 
 
 

Ο ∆ήμαρχος Τεμπών 
 
 
 
 

Κων/νος Κολλάτος 


