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Πληροφορίεσ: Ταςιοφδη Καλλιρόη 
ΤΗΛ :2813404614 
ΦΑΞ:2813404608 
 e-mail :k.tasioudi@hersonisos.gr 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΣΕΚΑ (11) ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ 

ΧΡΟΝΟΤ ΣΕΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID-19. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 

Ζχοντασ υπόψη:  

1.  Τισ διατάξεισ του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ 
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ- Πρόγραμμα Καλλικράτησ», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, 
όπωσ ιςχφουν.  

2.  Την υπϋ αριθ. 23/18659/17-03-2020 εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν, περί 
ενίςχυςησ δημοτικϊν δομϊν κοινωνικήσ πολιτικήσ και αλληλεγγφησ - Απαςχόληςησ 
προςωπικοφ ΟΤΑ και νομικϊν προςϊπων αυτϊν κατά τη διάρκεια λήψησ μζτρων 
αποφυγήσ και περιοριςμοφ τησ διάδοςησ του κορωνοϊοφ – COVID19.  

3. Τισ διατάξεισ του άρθρου 24 παρ. 2 τησ Πράξησ Νομοθετικοφ Περιεχομζνου 
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςησ τησ εμφάνιςησ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τησ 
ανάγκησ περιοριςμοφ τησ διάδοςή του» (ΦΕΚ 64/τεφχ. Α/14.03.2020) περί δυνατότητασ 
ςφναψησ ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, δυνάμει τησ παρ.1 του άρθρου 206 
του Κϊδικα Κατάςταςησ Δημοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και τησ 
περ. ιεϋ τησ παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, οι οποίεσ μπορεί να ζχουν διάρκεια 
ζωσ τζςςερισ (4) μήνεσ για την αντιμετϊπιςη τησ ανάγκησ περιοριςμοφ τησ διαςποράσ 
του κορωνοϊοφ COVID-19.  

4. Τισ διατάξεισ του άρθρου 37 παρ.1 τησ Πράξησ Νομοθετικοφ Περιεχομζνου 
«Κατεπείγοντα μζτρα για την αντιμετϊπιςη των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ 
του κορωνοϊοφ COVID19, τη ςτήριξη τησ κοινωνίασ και τησ επιχειρηματικότητασ και τη 
διαςφάλιςη τησ ομαλήσ λειτουργίασ τησ αγοράσ και τησ δημόςιασ διοίκηςησ» (ΦΕΚ 
68/τεφχ. Α/20.03.2020) όπου προβλζπεται ότι οι ςυμβάςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τησ παρ. 2, άρθρ. 24 τησ 14η /3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεφχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται 
ςτουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ των δϊδεκα (12) μηνϊν όπωσ προβλζπονται ςτην παρ. 1 
του άρθρου 206 του Κϊδικα Κατάςταςησ Δημοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλήλων 
(Ν.3584/2007) και τησ περ. ιεϋ τησ παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, καθϊσ και 
ςτον χρονικό περιοριςμό των τριϊν (3) μηνϊν που προβλζπεται ςτην παρ. 1 του 
άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ134/τεφχ.Α/19.7.2004).  

5. Τισ διατάξεισ του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεφχ.Α/28.6.2007) περί 
πρόςληψησ προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 
για την αντιμετϊπιςη κατεπειγουςϊν εποχικϊν ή πρόςκαιρων αναγκϊν όπωσ ιςχφουν. 
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Ειδικότερα, ςτην παρ.3 προβλζπεται ότι η εν λόγω περίπτωςη δεν υπάγεται ςτη 
διαδικαςία ζγκριςησ τησ ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Αϋ). 

6. Τισ διατάξεισ του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τεφχ.Α/ 
28.12.2009 όπου προβλζπεται ότι το προςωπικό που προςλαμβάνεται για την 
αντιμετϊπιςη κατεπειγουςϊν εποχικϊν ή πρόςκαιρων αναγκϊν εξαιρείται από τισ 
διαδικαςίεσ του ΑΣΕΠ.  

7. Την υπ’ αριθ. 315/2020 (ΑΔΑ: 89ΟΩΗΜ-4ΥΗ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του 
Δήμου Χερςονήςου περί πρόςληψησ προςωπικοφ με ςφμβαςη ΙΔΟΧ διάρκειασ ζωσ 4 
μηνϊν ςτο πλαίςιο λήψησ μζτρων για την αντιμετϊπιςη του κορωνοϊοφ.  

8. Την αριθμ. πρωτ. 14448/26.08.2020 με ΑΔΑ ΨΥΤΑΩΗΜ-ΠΩ4 Ανακοίνωςη πρόςληψησ 
προςωπικοφ δεκατριϊν (13) ατόμων, με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου τεςςάρων (4) μηνϊν, για την αντιμετϊπιςη ζκτακτων, απροβλζπτων 
και κατεπειγουςϊν αναγκϊν και ςυγκεκριμζνα για την αντιμετϊπιςη τησ ανάγκησ 
περιοριςμοφ τησ διαςποράσ του κορωνοϊοφ  covid-19 

9. Τισ αιτήςεισ των ενδιαφερομζνων 
10. Το γεγονόσ ότι για τη θζςη  ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103) τησ ωσ άνω 

Ανακοίνωςησ προςήλθε μόνο ζνασ (1) υποψήφιοσ, ο οποίοσ δεν είχε τα απαιτοφμενα 
από την ωσ άνω ανακοίνωςη τυπικά προςόντα πρόςληψησ 

11. Το γεγονόσ ότι για τη θζςη ΔΕ28 Χειριςτήσ μηχανήματοσ Ζργου (Καλαθοφόρου 
Οχήματοσ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104) τησ ωσ άνω Ανακοίνωςησ δεν προςήλθε κανείσ 
υποψήφιοσ 

 
Αποφαςίηουμε   

 
Προςλαμβάνουμε με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, 
τετράμθνθσ (4μθνθσ) διάρκειασ,  από 11.09.2020  ζωσ και 10.01.2021, ςυνολικά ζντεκα 
(11) άτομα για τθν αντιμετώπιςθ κατεπειγουςών εποχικών ι πρόςκαιρων αναγκών και 
ςυγκεκριμζνα για την αντιμετϊπιςη τησ ανάγκησ περιοριςμοφ τησ διαςποράσ του 
κορωνοϊοφ COVID-19, τουσ κάτωθι: 
  
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟ ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΗ 101) 

1. Κουρουπάκθσ  Αντώνιοσ του Γεωργίου  

2. Λζντερθσ Αντώνιοσ του Νεκταρίου  
3. Μακαρώνασ τυλιανόσ του Διονυςίου 
4. Μαράκθσ Διονφςιοσ του Μενελάου 
5. Μπικάκθσ Δθμιτριοσ του Μιχαιλ 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟ  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ (ΚΩΔ. ΘΕΗ 102) 

1. Αναςταςάκθ οφία του Ακαναςίου 
2. Μανουςάκθ Μαρία του Κωνςταντίνου 
3. Σραπιζρθ Ευδοξία του Νικολάου  
4. Σςαντθράκθ οφία του Χαρίδθμου 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟ  ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ (ΚΩΔ. ΘΕΗ 105) 

1. Βαςιλάκθ Ακθνά του Νικολάου 
2. Πρινάρθ Διμθτρα του Εμμανουιλ 

 
 

                                                     O ΔΗΜΑΡΧΟ  
                                                  
                                                  ΙΩΑΝΝΗ ΕΓΚΟ 
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