
 

                                    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κρανίδι, 22.12.2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                Αρ. Πρωτ. : 10017 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87 Α )  

2. Τις διατάξεις του  άρθρου  170  του Ν.3584/2007 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων » . 

4. Την υπ΄ αριθμ.  258/2022 (ΑΔΑ :  ΨΟΥ8ΩΡΡ-3ΝΕ ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Ερμιονίδας. 

5. Την υπ΄ αριθμ.   168777/24.11.2022             ( ΑΔΑ :  9ΛΛΠΟΡ1Φ-4Ξ1           

)      Απόφαση  του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί επικύρωσης της αριθμ. 

258/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας  για 
την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχιακές και πρόσκαιρες 
ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας .  

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του  Δήμου Ερμιονίδας  (ΦΕΚ τ.Β΄ 
2446/2.11.2011)  

7. Την αριθμ. πρωτ. 9232/29.11.2022 (ΑΔΑ ΨΖΗΓΩΡΡ-ΡΧ6) Ανακοίνωση του 

Δήμου Ερμιονίδας  για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, τριών  (3)  ΔΕ 

οδηγών απορριμματοφόρων   Γ΄ κατηγορίας και  τριών (3) ΥΕ εργατών  

καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου) 

8. Την αριθμ. πρωτ. 9768/15.12.2022 ( ΑΔΑ : ΩΥΝΝΩΡΡ-ΣΕΕ) Απόφαση του 

Δημάρχου Ερμιονίδας περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας  

9. Την αριθμ. πρωτ. 9836/16.12.2022 ( ΑΔΑ : ΩΤΛΞΩΡΡ-Ω0Λ) Ανακοίνωση του 

Δήμου Ερμιονίδας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

δίμηνης διάρκειας  

ΑΔΑ: ΨΩΞ2ΩΡΡ-ΦΒΧ



10. Την  αίτηση  και τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου . 

11. Την συνολική ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων που υπέβαλαν 

αίτηση.    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την πρόσληψη του   κάτωθι υποψηφίου  για δύο (2)  μήνες, με σύμβαση εργασίας 

ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 

3584/2007 ,  από 27/12/2022 έως και 26/02/2023 :   

 

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

1 ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ    ΣΤΑΥΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟΥ 

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

 

2. Η συνολική διάρκεια της απασχόλησης τους θα είναι δύο (2) μήνες . 

3. Με τους ανωτέρω θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. 

4. Οι αποδοχές είναι αυτές που καθορίζονται από την αντίστοιχη νομοθεσία Ν. 4354/2015. 

5. Ο χρόνος εργασίας , ωράριο, ορίζεται ο προβλεπόμενος από τις ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις  

6. Η πρόσληψη των ανωτέρω λύεται αυτοδικαίως μόλις λήξει ο χρόνος για τον οποίο 

προσλήφθηκαν ή άλλο σπουδαίο λόγο, αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία επί τρεις 

συνεχείς ημέρες κ.λ.π. ή τυχόν εκδοθεισομένων διατάξεων περί προσλήψεως προσωπικού 

άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΩΞ2ΩΡΡ-ΦΒΧ
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