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 Αριθ. Πρωτ. 790        

             Αρ.απόφασης 23  

ΘΕΜΑ: «Παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) επιπλέον 
μήνες, σύμφωνα με την από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-
2020),  στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορωνοϊού CONID-19».

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3852/10 (ΦΕΚ87/07.06.2010/τ. Α'),  «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το άρθρο 206 του ν.3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Την από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020)  «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 διοίκηση»  και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 37, όπου ορίζεται ότι: «5.
Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’
βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020,  παρατείνονται
από τη λήξη τους για δύο (2)  επιπλέον μήνες,  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΚΕΑλμωπίας με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.»
4. Την υπ΄αρίθμ. 32 /22-06-2020 απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας περί
παράτασης  για δύο (2)  επιπλέον μήνες από την λήξη τους,  των δύο (2)  δίμηνης συμβάσεων
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υπηρεσία της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας, ήτοι : 

α) ενός (1) ατόμου ΠΕ Ψυχολόγων,   
β) ενός ατόμου (1) ΔΕ Νοσηλευτών

  στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασπορά του κορωνοϊού CONID-19.
5.  Την   με   αριθ.  Πρωτ.478-19/27-04-2020,  απόφασης  του  Προέδρου  της  ΔΗΚΕΑλμωπίας  περί
πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 6.  Τις  Υπηρεσιακές  ανάγκες  που  ανέκυψαν  στο  πρόγραμμα  ''Βοήθεια  στο  σπίτι'',λόγω  της
αναγκαιότητας λήψεως κατεπειγόντων και έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ 
Την παράταση της σύμβασης των παρακάτω υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, που εργάζονται στη ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας και εξυπηρετούν το πρόγραμμα 
''Βοήθεια στο σπίτι'', για δύο (2) επιπλέον μήνες από την λήξη τους, ήτοι: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΕΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤ.

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 Τσιφλικιώτη 
Μελνίκοβα

Τατιάνα Δημήτρης ΠΕ Ψυχολόγων από 28-06-2020
έως 27-08-2020

484-28/04/2020

2 Τσολάκη Γλυκερία Χρήστος ΔΕ
Νοσηλευτών

από 28-06-2020
έως 27-08-2020

484-28/04/2020

                                                    Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας

                                                          ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: 615ΑΟΚΚΨ-9ΘΥ
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