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Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. 

2. Tις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

3. Την υπ’ αριθ. 30/2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 
δύο (2) µηνών. 

4. Την µε αριθµ. πρωτ  01/03-01-2019 (63Ε6ΟΚΩΡ-∆9Φ) Ανακοίνωση για την πρόσληψη οκτώ 
(08) ατόµων εποχικού προσωπικού, ενόψει της χειµερινής περιόδου, για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριµένα για την 
αντιµετώπιση κινδύνων από έκτακτα καιρικά φαινόµενα (εφόσον προκύψουν), λόγω 
εκτεταµένων χιονοπτώσεων , παγετού, πληµµυρών, πτώσεων δένδρων, καθαρισµό κεντρικών 
οδών (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 30/2018 
Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα 
κατανεµηθούν ως εξής: Έξι (06) άτοµα µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και ∆ύο (02) άτοµα µε 
ειδικότητα ∆Ε οδηγών. 
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 
σύµφωνα µε τις οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 
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 µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. 
 
 

ΑΔΑ: ΩΠ8ΚΟΚΩΡ-ΔΗΣ



7. Την εξασφαλισµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του ΣΠΑΠ οικονοµικού έτους 2019. 

8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. 

 

Αποφασίζει 
 

 

Την πρόσληψη έξι (06) ατόµων Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ (ΥΕ16)  µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο(2) µηνών από 14/01/2019 έως 13/03/2019 ως εξής: 

         

Α/Α                  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1.  ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑΣ 

2.  ∆ΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

3.  ΚΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ 

4.  ΚΟΣΜΕΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΤΡΟΣ 

5.  ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6.  ΠΑΊΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
 
Την πρόσληψη ∆ύο ατόµων  (02) ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου  

Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών από 14/01/2019 έως 13/03/2019 ως εξής: 

 

1. ΜΠΙΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

 

 

ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΙΩΜΟΣ 
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