
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών  αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  303/2015 

 
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Έχοντας υπόψη: 

1)-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2)-Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων». 

3)-Τις διατάξεις του Ν.2190/94 όπως ισχύει, του Π.Δ.  164/2004, του άρθρου 1 του 

Ν.3812/2009, του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 και  του Ν. 4071/2012. 

4)-Την υπ’ αριθμ. 59/19-03-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και την υπ΄ αριθμ. 

23437/12605/01-04-2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς 

το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την πρόσληψη 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό 

διάστημα οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών  αναγκών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα. 

5)-Την υπ΄ αριθμ. 14342/28-4-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί έγκρισης 

σύναψης δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (2.232) συμβάσεων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ 

βαθμού της Χώρας για το έτος 2015. 

6)-Την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 με αρ. πρωτ. 9845/15-05-2015  Ανακοίνωση  Δημάρχου που 

εγκρίθηκε με το υπ΄ αριθμ. 6638/29-5-2015 έγγραφο του ΑΣΕΠ και τους από  26/6/2015 

Πίνακες Κατάταξης-Επιλογής των υποψηφίων, για την πρόσληψη ενός (1) οδηγού ΔΕ  

(ρυμουλκού μετά ρυμουλκούμενου με δίπλωμα Γ΄+ Ε΄ κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου) και πέντε (5) εργατών καθαριότητας ΥΕ για την κάλυψη αναγκών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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ανταποδοτικού χαρακτήρα, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Ηλεκτροφωτισμού .  

7)-Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13349/29-06-2015 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 της Καταρτζή 

Χριστίνας του Νικολάου, με την οποία παραιτήθηκε από τη θέση ΥΕ Εργατών 

Πυρασφάλειας-Καθαριότητας – κωδ. 101, χωρίς να προσφέρει καθόλου  εργασία. 

8)-Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13684/30-06-2015 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του 

Μανδηλαρά Ιωάννη του Νικολάου, με την οποία παραιτήθηκε από τη θέση ΔΕ Οδηγών 

Αυτοκινήτων (ρυμουλκού μετά ρυμουλκούμενου με δίπλωμα Γ΄+ Ε΄ κατηγορίας και κατοχή 

κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) – κωδ. 100, χωρίς να προσφέρει καθόλου εργασία. 

9)-Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13826/01-07-2015 έγγραφό μας με το οποίο καλέσαμε την κα 

Μπατζάκα Κωνσταντίνα του Στράτου να υπογράψει τη σύμβαση της. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Προσλαμβάνουμε την : 1)-Μπατζάκα Κωνσταντίνα του Στράτου, ως εργάτρια καθαριότητας 

(Κωδ. Θέσης 101),  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 

αντιμετώπιση  εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης  

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ήτοι από 

03/07/2015  έως 02/03/2016. 

 

 

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                               ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

                                                               

                                                                                ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                
1)-Γραφείο Δημάρχου                                   

2)-Γραφείο Αντιδημάρχου Οικον. Υπηρ. 

3)-Γραφείο Αντιδημάρχου Καθ/τας 

4)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως   

5)-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

6)-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

7)-Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

    και Ηλεκτροφωτισμού 

8)-Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων,  

    Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού 

    Κοινοχρήστων χώρων και Ειδ. συνεργείων 

9)-Τμήμα Μισθοδοσίας 

10)-Τμήμα Λογιστηρίου 

 

 

 
   

 


