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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.   505 /04 – 09 - 2020 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη εποχικών 
αναγκών του Δήμου Αμοργού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.  
 
                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 
 
 Έχοντας λάβει υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  
3.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143

Α
/2007), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του 

Ν.4325/2015.  
4.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.  
5.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε΄ του Ν.3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν και εξαιρούνται από τις 
διατάξεις του Ν. 2190/94 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. 
6.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2013, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της 
Επιτροπής της Π.Υ.Σ.33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 
7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του ΥΠΕΣ «Διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα θέματα» το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν 4625/2019 και 177 του Ν4635/2019, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή είναι το 
αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει τον προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού του Δήμου κάθε κατηγορίας. 
8.Το άρθρο 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020 ΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 64Α/2020)’’, σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις 
εργασίας που συνάπτουν οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού δυνάμει της προαναφερόμενης νομοθεσίας, μπορεί να έχουν διάρκεια 
τεσσάρων (4) μηνών και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την 
ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 
οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του. 
9.Την υπ  αριθ.83/17-8-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού με θέμα: ΄΄ Έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19΄΄. 
10.Την υπ΄αριθμ.3475/25-08-2020 Ανακοίνωση του Δήμου Αμοργού για πρόσληψη εποχικού προσωπικού, τετράμηνης 
απασχόλησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.  
11.Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 
12.Tην δεσμευτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για εξασφάλιση πίστωσης στον Προϋπολογισμό του 
Έτους 2020 του Δήμου Αμοργού με αναμόρφωση αυτού για την κάλυψη της δαπάνης των προσλήψεων. 
13.Τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δ. Αμοργού. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                                                    
Προσλαμβάνουμε στο Δήμο Αμοργού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, για τέσσερις (4) μήνες με πλήρες ωράριο για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID - 19, τους: 
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  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ    
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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         ΣΙΜΟΣ 

 
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 
ΠΕ  

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 

 
ΑΠΟ 07/9/2020 έως και 

06/01/2021 
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ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
    ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

 
 ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΑΠΟ 07/9/2020 έως και 

06/01/2021 

ΑΔΑ: 6ΙΛ5ΩΨΡ-1ΘΠ



 
 
 

 
 
Η σύμβαση του ανωτέρω αναφερόμενου προσωπικού αρχίζει την 07/09/2020 και λύεται αυτοδίκαια την 06/01/2021 χωρίς 
καμία αποζημίωση για την αιτία αυτή.  
Οι αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού θα είναι αυτές όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4354/2015. 

 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

 
 
 
 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
-  Γραφείο Μισθοδοσίας. 
-  Ενδιαφερομένους. 
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