
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αγιά   25/8/2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                           Aριθμ. Πρωτ. 246 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ                                                     
                                                                                            

ΑΠΟΦΑΣΗ  243/2020                                                                                    

 

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

Δήμο Αγιάς μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ σε επιβλέποντες φορείς για 

36500 θέσεις πλήρους απασχόλησης. 

  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

                                                                                                           

                                 

Εχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 86, του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-06-2006) << Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων>> 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>>(φεκ 87/Τα/7-6-2010)  

3.Τις διατάξεις της περίπτ.ιθ, της παρ.2, του άρθρου 14, του Ν.2190/94 << Σύσταση ανεξάρτητης 

αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης>> (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν.  

4.Την υποπαράγραφο ΙΔ1(περ.12), του άρθρου 1ου , του Ν. 4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) 

5.Τις διατάξεις του άρθρου 170, του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Τα/28-6-2007) 

6.Την αριθμ. 4/2020 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ προς τους εγγραμμένους ανέργους για 

υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την 

προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες 

φορείς για 36500  θέσεις πλήρους απασχόλησης. 

7.Τον Οριστικό Πίνακα κατάταξης του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 36500 θέσεις πλήρους 

απασχόλησης. 

8.Τις οδηγίες του ΟΑΕΔ περί της διαδικασίας πρόσληψης των επιτυχόντων 

9.Τα ηλεκτρονικά μηνύματα του ΟΑΕΔ(αντί των συστατικών σημειωμάτων θέση εργασίας του 

Ο.Α.Ε.Δ.) με τα οποία ενημερωθήκαμε για τους υποδειχθέντες – επιλεγέντες στο Δήμο μας και 

καθ΄υπόδειξη του ΟΑΕΔ προχωρήσαμε τις διαδικασίες. 

10.Tις υποβληθείσες  αιτήσεις των  υποψηφίων και τα συνοδευτικά αυτές δικαιολογητικά για την 

απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλέστηκαν 
                       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

  Εγκρίνουμε : 

Α) την πρόσληψη των κάτωθι αναφερόμενων από 27-8-2020 έως 26-4-2021 που 

περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης επιτυχόντων και υποδείχθηκαν από τον ΟΑΕΔ: 
 

 

ΑΔΑ: ΩΛΔΨΩ6Ι-ΜΛΒ



 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

2 ΚΑΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

 

Η παρούσα υπογράφεται  και κοινοποιείται αρμοδίως, αναρτάται στη Διαύγεια και στην Ιστοσελίδα 

του Δήμου Αγιάς. 

                                                                                             
Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
 

ΑΔΑ: ΩΛΔΨΩ6Ι-ΜΛΒ
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