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ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, Δήμου Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2020 

Ο Δήμαρχος Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α).  
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 
4. Την αριθ. 247/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας περί πρόσληψης προσωπικού 

με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών από 
πλημμύρες (ΙΑΝΟΣ), ως εξής: α) τρία (3) άτομα ειδικότητας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την πρόσληψη έως και 21-5-
2021 για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγράφων, β) δύο (2) 
άτομα ειδικότητας Υ.Ε. εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας από την πρόσληψη έως και 21-5-2021 για την αντιμετώπιση των αναγκών της 
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγράφων. 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων (ΦΕΚ 1895/Β΄/29.8.2011 με τις 
τροποποιήσεις του στα ΦΕΚ 2513/Β΄/14.09.2012 και 3201/Β΄/30.11.2012 που ισχύει σήμερα. 

6. Την αριθ. πρωτ. 9244/22-12-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας σχετικά με την 
ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού. 

7. Την αριθ. πρωτ. 9247/22-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΝ6ΥΩ6Α-ΨΟΚ) Ανακοίνωσή μας για την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας από την πρόσληψη έως και 
την 5-7-2021. 

8. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στη Υπηρεσία μας 
καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα για τον έλεγχο νομιμότητας τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και 
λοιπών στοιχείων του προσωπικού τους μητρώου, προκειμένου να συνταχθούν κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις οι απαραίτητες βεβαιώσεις της υπηρεσίας μας για τη γνησιότητα αυτών. 

9. Τις αντίστοιχες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. 
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Αποφασίζουμε 

 
 

Προσλαμβάνουμε τους παρακάτω αναφερόμενους κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ως 
υπαλλήλους του Δήμου Αγράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής: 

 
- Νοσηλευτών/τριων κατηγορίας ΔΕ για το χρονικό διάστημα από την πρόσληψη έως και 5-7-2021 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 Κουτρουμάνου  Γεωργία Παναγιώτης 

2 Βρέκου  Βασιλική Θεοδώρας 

 
- Εργατών/τριών Καθαριότητας κατηγορίας ΥΕ για το χρονικό διάστημα από την πρόσληψη έως και 5-

7-2021 

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 Παπαδήμου Πηνελόπη Γεώργιος 

 
Η δαπάνη για την μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει, κατά περίπτωση, τους: 
 
Κ.Α. 15-6041.002, με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου», 
 
Κ.Α. 15-6054.002., με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 
 
Κ.Α. 20-6041.002, με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα)», 
 
Κ.Α. 20-6054., με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 
 
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου μας. 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος 

 

Αλέξανδρος Καρδαμπίκης 
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