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ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΙΟΤ COVID-19 
 
 

   Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,   

   Έρνληαο ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ζην ρώξν ηεο 
Απη/ζεο – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2006 [Γ.Κ.Κ.], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4745/2020 [Ρπζκίζεηο γηα ηελ επηηάρπλζε 
εθδίθαζεο εθθξεκώλ ππνζέζεσλ ηνπ λ. 3869 θαη άιιεο δηαηάμεηο], όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Ν. 4764/2020 [Ρπζκίζεηο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.Γ.Κ.Τ.], κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή 
ηνπο από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 [Δθδεκνθξαηηζκόο 
ηεο Γηνίθεζεο, θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο], θαη ην άξζξν 
28Α απηνύ, όπσο πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4368/2016 [Μέηξα 
γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2190/1994 [ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 
επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο], όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρύνπλ, 

 Σα αξηζ. 91546/24-12-2020 θαη 9755/8-2-2021 έγγξαθα ηνπ ΤΠΔ, κε ηα νπνία 
δίλνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ηνπ θνξσλντνπ COVID 19» 

 Σελ αξηζ. 28/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ [Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ COVID-19], ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε 
πξόζιεςε [5] αηόκσλ  8κελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Ν Δ Ι 

1. Σελ πξόζιεςε πέληε [5]  αηόκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ έθηαθησλ αλαγθώλ αληηκεηώπηζεο ηνπ θνξσλντνύ 
COVID-19, σο θαησηέξσ: 

 
 



 

ΚΛΑΓΟ  - ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟ   
ΑΣΟΜΧΝ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΠΔ Μεραληθώλ ρσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

1 8 κήλεο 

ΠΔ ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ 
Δπηζηεκώλ 

1 8 κήλεο 

ΣΔ Έξγσλ Τπνδνκήο 1 8 κήλεο 

ΓΔ Ηιεθηξνιόγσλ 1 8 κήλεο 

ΓΔ Τδξαπιηθώλ 1 8 κήλεο 

 
2. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

 Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε 
ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο επηινγήο ηνπο. 

 Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα [θαηαδίθε, 
ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε]. 

 Να είλαη άλεξγνη. 
          

3. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 Αίηεζε. 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

 Φσηναληίγξαθν Πηπρίνπ ή Σίηινπ πνπδώλ.  

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο [γηα ηηο θαηεγνξίεο ΓΔ Τδξαπιηθνύ 
θαη ΓΔ Ηιεθηξνιόγνπ] 

 Φσηναληίγξαθν πξώηεο ζειίδαο Σξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ. 

 Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. 

 Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ 
 

4. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 
      Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ Ηιείαο, ιόγσ ηνπ 
θαηεπείγνληνο ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ ρξνληθώλ πεξηνξηζκώλ ηνπ Νόκνπ, κέρξη ηελ 25 
Φεβξνπαξίνπ 2021. 
                                                                                               
             
                                                                                                    Ο Γήκαξρνο  
 
                                                                                             Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο 


