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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Βόλος   31  Ιουλίου 2017  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                Αριθ. Πρωτ.: 4135 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση  : ∆ιοικητήριο               
Ταχ. Κώδικα      :  380 01 

Πληροφορίες  : Β. Ξηραδάκη  
Τηλέφωνο  : 2421352543 
FAX                            : 2421352543     
E-mail   : v.xiradaki@thessaly.gov.gr  
 
                
Θέµα: ‘Μερική ανάκληση της αριθµ. 3915/24-7-2017 απόφασής µας περί πρόσληψης εποχιακού 

προσωπικού και πρόσληψη του επόµενου εγγεγραµµένου και διαθέσιµου στον πίνακα κατάταξης 

της ειδικότητας Τοµεαρχών ∆ακοκτονίας’  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
            Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α΄), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α). 

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΄), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδηµοκρατισµός της 

∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.∆. 164/2004 «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα» [ΦΕΚ 134/19-7-2004/τ.Α΄]. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 410/88 [ Κεφ. ∆΄] « Κώδικας προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου » [ΦΕΚ 191/Α/88], όπως ισχύει. 
7. Την αριθµ. 6102/23-02-2017 (Α∆Α: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα «Κατανοµή ποσού σε Περιφέρειες 
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της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών 
δακοκτονίας». 

8. Την αριθµ. 5174/58096/29-5-2017 (Α∆Α: 7ΖΣΤ4653ΠΓ-ΩΚΤ) απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης & Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων «Καθορισµός αριθµού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη  εποχιακών αναγκών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 
1του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015», που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1914/Β/1-6-2017 για το 
Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας έτους 2017 του Τοµέα Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

9. Την αριθµ. 5239/58793/30-5-2017 (Α∆Α: ΩΑ∆Α4653ΠΓ-ΩΨΓ) Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «Κατανοµή εποχικού προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε Περιφερειακές Ενότητες – ∆ιευθύνσεις  
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής για το Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της 
Ελιάς έτους 2017 και για την αντιµετώπιση των εποχικών αναγκών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής» 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3285/16-6-2017 βεβαίωση εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων, 
για τη δαπάνη της µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης, 
της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων.  

11. Την αριθµ. ΣΟΧ 1/3310/20-6-2017 (Α∆Α: 6ΝΠΣ7ΛΡ-ΓΘ7) ανακοίνωση πρόσληψης 
εποχικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και 
Σποράδων 

12. Τις αιτήσεις των υποψηφίων που υποβλήθηκαν. 
13. Τους από 24/07/2017 πίνακες κατάταξης & βαθµολογίας και απορριπτέων υποψηφίων για 

την πρόσληψη. 

14. Την αριθµ. 3915/24-7-2017 απόφασή µας, µε την οποία προσλήφθηκε ο Χαρίσιος Τύπας 
του Θεοδώρου , ως Τοµεάρχης ∆ακοκτονίας.  

15. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω µε την από 27-07-2017 υπεύθυνη δήλωσή του δεν αποδέχθηκε 

την πρόσληψή του, που έγινε µε την ανωτέρω απόφαση. 

16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

 
Αποφασίζουµε 

 
           Ανακαλούµε την αριθµ. 3915/24-7-2017 απόφασή µας σχετικά µε την πρόσληψη 

εποχιακού προσωπικού, ως προς τον Χαρίσιο Τύπα του Θεόδωρου, ο οποίος δεν αποδέχθηκε 

την πρόσληψή του και προσλαµβάνουµε ως Τοµεάρχη ∆ακοκτονίας για την αντιµετώπιση των 

εποχιακών αναγκών της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που εδρεύει το Βόλο, στα πλαίσια του προγράµµατος 

καταπολεµήσεως του δάκου της ελιάς στους ∆ήµους του Νοµού Μαγνησίας, µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, από αναλήψεως υπηρεσίας µέχρι και 30-11-2017, την:  

  
    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ του ∆ηµητρίου  ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων 

 
Η δαπάνη µισθοδοσίας της ανωτέρω θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισµού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων Φορέας 073 ΚΑΕ 

0342, 0352.   
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              Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του 

ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, 

ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι 

απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως και την 

ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. 

         Σε εκτέλεση της παρούσας, θα υπογραφεί σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου διάρκειας από της υπογραφής της έως 30-11-2017, όπου θα ορίζονται οι 

ειδικότερες προϋποθέσεις, όροι και συµφωνίες που διέπουν τις εν λόγω συµβάσεις. 

 

 

Κοινοποίηση :                                                               Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
1.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

   και Τροφίµων 

   Γεν. ∆/νση ∆ιοικ. Υπηρεσιών            
   και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

   ∆/νση ∆ιοικ. και Εποπτ. Φορέων 

   Τµήµα ∆ιοικ. Προσ. Ιδ. ∆ικαίου  

   Αχαρνών 2 

   101 76 ΑΘΗΝΑ 

2. Υπουργείο Εσωτερικών  
 Γεν. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

   & ∆ιοικητικής Υποστήριξης  

   ∆/νση Οικονοµικής & Αναπτυξιακής 

   Πολιτικής Τ.Α. 

 Τµήµα Επιχορηγήσεων Τ.Α. 

 Σταδίου 27 

 ΤΚ 106 83 Αθήνα 

3. Α. Σ. Ε. Π. 
   Πουλίου 6 
   115 23 ΑΘΗΝΑ 

4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  

   κας Κολυνδρίνη   

5. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

    Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων  

6. Ενδιαφερόµενη (µε απόδειξη) 

 
   Εσωτερική ∆ιανοµή 
 Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας 

  (για ανάρτηση) 
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