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ΓΗΜΟ  ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ – ΚΡΔΣΔΝΩΝ  
 
Γ/ΝΗ Γ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
ΚΑΙ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 
 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η      ΑΡΙΘ:  40/2020/Σ.Α.Γ. 
 

           ΘΔΜΑ: «Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε χκβαζε Δξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε  
                          ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 
                          Γεκφζηαο Τγείαο, πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19» 
                                   
       Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,  
          

   Έρνληαο ππφςε: 

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

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

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηεηάξηνπ, ηεο απφ 14/3/2020 Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία έρεη δεκνζηεπζεί ζην αξηζ. ΦΔΚ 64/η. Α΄/2020, 
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Ο.Σ.Α. λα πξνζιάβνπλ 
πξνζσπηθφ έσο [4] κήλεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο 
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνχ έβδνκνπ, ηεο απφ 20/3/2020 Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία έρεη δεκνζηεπζεί ζην αξηζ. ΦΔΚ 68/η. Α΄/2020, 
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη πσο ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε βάζε ηελ απφ 
14/3/2020 ΠΝΠ, δελ ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ [12] κελψλ ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 θαη ηεο πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009, 
θαζψο θαη ζην ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ησλ [3] κελψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 
164/2004, 

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

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ηε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 [χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο 
γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο], φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009 [Αλακφξθσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα], 

 Σελ αξηζ. 114/27408/5-5-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ/Γ/λζε Πξνζσπηθνχ 
Σ.Α. [Καζαξηζκφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα φζν 
δηάζηεκα πθίζηαηαη θίλδπλνο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19], 

 Σελ αξηζ. 62/2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ [Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, απφ ηε δηαζπνξά ηνπ 



θνξσλντνχ COVID-19], ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε πξφζιεςε [1] αηφκoπ 
εηδηθφηεηαο ΤΔ Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο [εζσηεξηθψλ ρψξσλ], 2κελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, 

 Σελ αξηζ. 3428/2020 Αλαθνίλσζε ηνπ Γεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ [Πξφζιεςε 
πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. ζηα πιαίζηα πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 
θνξσλντνχ COVID-19], 

 Σνλ απφ 26/5/2020 πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 
 

     Α.  Πξνζιακβάλνπκε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηεηάξηνπ ηεο απφ 14/3/2020 ΠΝΠ 
θαη ηηο φκνηεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνχ έβδνκνπ ηεο απφ 20/3/2020 ΠΝΠ, ηελ 
παξαθάησ Τπάιιειν κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. ζχκθσλα κε ηελ έλαληη απηήο εηδηθφηεηα 
θαη γηα ην έλαληη απηήο ρξνληθφ δηάζηεκα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟ ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Φηιηππνπνχινπ Αγγειηθή ΤΔ Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο 
[Δζσηεξηθψλ ρψξσλ] 

2 Μήλεο, ήηνη: 
28/5/2020 – 27/7/2020 

 
   Β.  Καηαηάζζνπκε ηελ αλσηέξσ πξνζιεθζείζα Τπάιιειν ζην Μ.Κ. 1 Καηεγνξίαο ΤΔ ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4354/2015 ζην Βαζκφ Δ΄ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4369/2016. 
 
    Γ. Σνπνζεηνχκε ηελ αλσηέξσ πξνζιεθζείζα Τπάιιειν κε χκβαζε Δξγαζίαο Ιδησηηθνχ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ ηνπ 

Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ  θαη ηα θαζήθνληα ηνπ είλαη απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ νηθεία χκβαζε 

Δξγαζίαο. 

 

     Γ.  Η κηζζνδνζία ηεο αλσηέξσ πξνζιεθζείζαο Τπαιιήινπ ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 70-

6041.001 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ «Κάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19» 

 
                                                                                                   Ο Γήκαξρνο 
                                                                                                  
                                                                                            Γηνλχζηνο Μπαιηνχθνο 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

- Αλσηέξσ Τπάιιειν. 

- Γ/ληξηα Δληαίνπ Λπθείνπ Κξεζηέλσλ. 

 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ  ΓΙΑΝΟΜΗ: 

- Γξαθείν Γεκάξρνπ. 
- Πξ/λν Σκ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ Γήκνπ. 

- Γξαθείν Πξνζσπηθνχ Γήκνπ. 

- Γξαθείν Μηζζνδνζίαο Γήκνπ. 


