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ΑΡΙΘ 82/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.»
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 143. 03-2020

Πράξης

Νομοθετικού

Περιεχομένου,

που

κυρώθηκε

με

το

Ν.4682/2020(ΦΕΚ64/τ.Α/ 14-03-2020) , «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της εμφάνισης του κορωνοιου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοση του», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4683/2020(ΦΕΚ64/τ.
Α/20-03-2020)

«Κατεπείγοντα

μέτρα

αντιμετώπισης

της

εμφάνισης

του

κορωνοιου COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86 /τ.
Α/25-04-2020) « Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοικού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.»
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
7.

Τις

διατάξεις

3584/2007(ΦΕΚ

των
143/τ

άρθρων168-169,170
Α/28-6-2007)

περί

παρ.

5,

206,

πρόσληψης

212,

του

Ν.

προσωπικού

με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρών αναγκών όπως ισχύουν. Ειδικότερα
την παρ. 3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη διαδικασία
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006(ΦΕΚ 280 Α).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του ν.3812/2009(ΦΕΚ 234/Τα/2812-2009) όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρών αναγκών εξαιρείται από
τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ
9. Τα με αρ. πρωτ. 91546/24-12-2020 και 9755/08-02-2021 έγγραφα του ΥΠΕΣ
με θέμα :Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοικού
COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις
διατάξεις των άρθρων 74 ν. 4745/2020 και 175 ν. 4764/2020
10. Τα

υπ΄αριθμ

πρωτ.

1890/18-02-2021,

1955/19-02-2021

Υπηρεσιακά

Σημειώματα των Διοικητικών υπηρεσιών και του Αυτοτελούς τμήματος της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
11. Την

υπ΄αριθμ.

34/2021(ΑΔΑ:ΩΝΦΟΩΨΨ-6ΞΤ)

Απόφαση

Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου μας.
12. Τον ΟΕΥ του Δήμου(ΦΕΚ2123/τ.Β/22-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τα (ΦΕΚ1237/τ.Β/11-04-2011,2617/τ.Β/16-10-2013,1389/Τβ/22-042019).
13. Την αρ. 1996/22-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΩΠΩΨΨ-47Ψ) Ανακοίνωση για την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
14. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των
κάτωθι αναφερόμενων, συνολικού αριθμού έξι (6) υπαλλήλων και την τοποθέτηση
τους

σε

υπηρεσίες

του

Δήμου

Αμαρίου

για

την

αντιμετώπιση

έκτακτων,

απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 :
α Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ειδικότητα

Χρονικό

/

παρεχόμενες

διάστημα

α

εργασίες

απασχόλησης

1 Νεβεσκιώτης

Νικόλαος

Φίλιππος

ΠΕ Πολιτικών Επιστημών

8 μήνες

2 Αδράμης

Σεβαστιανός

Μιχαήλ

ΔΕ Διοικητικών

8 μήνες

3 Θεοδωράκης

Αντώνιος

Μάρκος

ΥΕ Εργάτης

8 μήνες

4 Κλάδος

Δημήτριος

Μύρων

ΥΕ Εργάτης

8 μήνες

5 Μανουσάκης

Αντώνιος

Στυλιανός

ΥΕ Εργάτης

8 μήνες

6 Χανιωτάκης

Ανδρέας

Σταμάτιος

ΥΕ Εργάτης

8 μήνες
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