
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ     Μελίσσια, 15 Απριλίου 2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          

Αριθ. Απόφασης: 

--263-- 

ΘΕΜΑ:   Πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα τεσσάρων  (4) μηνών .   

  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης « (ΦΕΚ 87/ τ. Α/ 7-6-

2010) περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19  και της 

ανάγκης περιορισμού και διάδοσή του» (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/ 14-3-2020) περί δυνατότητας 

σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007) και της 

περ. ιε’  της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, οι οποίες μπορεί να έχουν διάρκεια 

έως τέσσερις (4) μήνες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID -19 . 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 

68/τ. Α/ 20-3-2020) όπου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 2, άρθρ. 24 της 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/ 14-3-2020) δεν υπόκεινται στους 

χρονικούς περιορισμού των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 206 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007) και της 

περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό 

των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 

(ΦΕΚ 134/τ. Α/ 19-7-2004). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α/28-6-2007) περί 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν. 
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Ειδικότερα, στην παρ. 3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη 

διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α/ 28-12-

2009) όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του 

ΑΣΕΠ.  

6. Την με αρ.    47/2020  (ΑΔΑ:ΨΗΣΣΩΞ3-Ω22) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου μας. 

7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 582/Β/25.02.2019. 

8. Την Αρ. Πρωτ:6119/1825/6.4.2020 (ΑΔΑ:64ΥΞΩΞ3-45Υ) Ανακοίνωση του Δημάρχου του 

Δήμου Πεντέλης περί υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 

9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Προσλαμβάνουμε για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  από  22.04.2020  έως 21.08.2020 τους 

κάτωθι:    

Α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

01 Μ. Λ.  Ν. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

02 Ν.  Π. Α. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

03 Σ.-Κ.  Σ. Ι.  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

04 Τ.  Κ. Φ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

2. Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου  Πεντέλης  

οικ. έτους 2020 και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 20.6041.001 με τίτλο: «Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων» και 20.6054.001 με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές  εκτάκτων υπαλλήλων». 

  

Η Δήμαρχος 

 

 

Κεχαγιά Δήμητρα  
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