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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Ραφήνα, 19/2/2021 

Αρ. Πρωτ. : 2436 

 

 

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων  

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών 

αναγκών καθαριότητας, ύδρευσης και πρασίνου, διάρκειας οκτώ(8)  μηνών,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν. 3584/2007  

 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις   διατάξεις   του άρθρου 74 παρ.2 του Ν.4745/2020  (Φ.Ε.Κ 214/Α’) “Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της 

εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της 

Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες 

διατάξεις”, όπως ισχύουν,  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως  ισχύουν, 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου περί ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η  οποία κυρώθηκε με 

το  άρθρο  3 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-2-2021 (ΦΕΚ 534/Β’/10-2-2021) «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 κι ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»,  

5. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν, 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε’ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο 

δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α’/2009), 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν, 

8. Τις διατάξεις της παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»… και άλλες διατάξεις»,  

10. Την υπ’ αρ.91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργού εσωτερικών, με θέμα: “Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που 

ρυθμίζονται με τις διατάξεις  4764/2020”, 

11. Την υπ’ αρ. 47/16-2-2021  (ΑΔΑ: ΨΩΟΔΩ16-Μ2Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ραφήνας-Πικερμίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄214), όπως ισχύουν, 

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για τη σχετική αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού έτους 2021»,  
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