
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              σε ορθή επανάληψη ως προς τη σύνταξη 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.305/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού,  για  χρονικό  διάστημα  τεσσάρων  (4)
μηνών,  για  την  αντιμετώπιση  των  εκτάκτων,  απρόβλεπτων  και  κατεπειγουσών
αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19
           

  Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και  ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των
θυρών)  η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.
Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.10958/19-06-2020 πρόσκληση  του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του
Ν.3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  1. Ροπόκης Ευάγγελος    -  Τακτικό μέλος  
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  2.  Αργυρός Λεωνίδας      - Τακτικό μέλος
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος    
     4. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     5. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     6. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 
     7. Νίτσας Γεώργιος     -     Τακτικό μέλος  

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.
  O   Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 303/2020 απόφαση
Οικονομικής  Επιτροπής,  εγκρίθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος  ως  προ  ημερήσιας  διάταξης
καθώς  το ανωτέρω θέμα είναι  επείγον διότι  πρέπει  να προσληφθεί  άμεσα το προσωπικό,
σύμφωνα με  την εισήγηση της  υπηρεσίας,  προκειμένου  να αντιμετωπιστούν  οι  έκτακτες,
απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες  που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19.  
  Ο   Πρόεδρος    εισηγούμενος το 2ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε  την
εισήγηση  του Γραφείου Προσωπικού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπαλ. Δ.Αδάμου), που έχει
ως εξής: 
 «…Έχοντας Υπόψη:
1.  Τις  διατάξεις  της  παρ.  2  του  εικοστού  τετάρτου  άρθρου  (Κατεπείγουσες  ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου  Εσωτερικών) της  14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19  (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τ.  Α΄),  οι  οποίες  ορίζουν :  «2.  Εφόσον εξακολουθεί  να
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που
δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τους  έξι  (6)  μήνες  από  την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας,  οι
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της
παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.
3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234),
μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη
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των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν 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.»
2. Τις διατάξεις  του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν οι οποίες ορίζουν: «1.
Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας
ορισμένου  χρόνου  από  τους  Ο.Τ.Α.  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  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.  ......  Ο
υπολογισμός  του  δωδεκάμηνου  γίνεται  σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  21  του
Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο
διάστημα  ή  μετατροπή  της  σύμβασης  σε  αορίστου  χρόνου  είναι  αυτοδικαίως  άκυρες.  Ο
φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά
στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι
την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των
όρων  πρόσληψης  της  παρούσας  περίπτωσης.  Εάν  κατά  τον  έλεγχο  διαπιστωθεί  ότι
απασχολείται  ή  απασχολήθηκε  προσωπικό  κατά  παράβαση  των  ανωτέρω  διατάξεων,
εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.....
3 Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται  στη διαδικασία
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.

3. Την άμεση ανάγκη ενίσχυσης τόσο  της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου  αλλά και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Διά
Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

4. Το  γεγονός  ότι  η  αντιμετώπιση  των  αρνητικών  συνεπειών  με  την  εμφάνιση  της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η αποφυγή και ο περιορισμός της διάδοσης -
διασποράς της συνιστούν εξαιρετικά επείγουσα έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη,  η
οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου μας, προκειμένου να
μην κινδυνεύσει  η δημόσια  υγεία.  Αρκετοί  υπάλληλοι  της  υπηρεσίας  καθαριότητας
έχουν κάνει χρήση της ειδικής άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 5 της 11-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α΄), επειδή έχουν τέκνα
που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των
οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί προσωρινά. 

5. Το γεγονός ότι υπάλληλοι των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν κάνει χρήση της
άδειας  ειδικού  σκοπού  γιατί  ανήκουν  σε  ευπαθείς  ομάδες  και  να  πρέπει  να
προασπίσουν την υγεία τους.

6. Το γεγονός ότι θα πρέπει καθημερινά να πραγματοποιείται σχολαστικά και καθημερινά
η  αποκομιδή  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων,  ο  καθαρισμός  των  πάρκων,  των
χώρων πρασίνου και των νησίδων, προκειμένου να εξασφαλισθεί στο σύνολό της η
καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων αλλά και η προάσπιση της δημόσιας υγείας. 

7. Το γεγονός ότι λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και σε συνδυασμό με τα
μέτρα που επιβάλλονται για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊου είναι
πολύ  πιθανό  να  προκύψουν  και  άλλες  απουσίες  προσωπικού  λόγω
ενδεχόμενης υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σχετικό με
την κωδικοποίηση του προσοντολογίου.

9. Την αριθμ.πρωτ.:11281/24.6.2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγούμαστε
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω έκτακτων και κατεπείγουσων αυξημένων αναγκών την
πρόσληψη για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών των παρακάτω υπαλλήλων:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 9
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ΔΕ  Οδηγών  (με  επαγγελματική  άδεια  Οδήγησης  Γ΄
κατηγορίας,  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  Ικανότητας
ΠΕΙ και ψηφιακό ταχογράφο)

3

ΔΕ Χειριστής Γκρεϊντερ  (με Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων  εκτέλεσης  τεχνικών  έργων  ομάδας  Z;
τάξης  Γ΄  του  π.δ.  31/1990,  ή  άδεια  χειριστή
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου
2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
(Φ.Ε.Κ.  519/6.3.2013/τ.Β΄)  απόφασης,  όπως
τροποποιήθηκε  και ισχύει

1

ΔΕ  Χειριστής  Μηχανημάτων  έργου  (με  Άδεια
μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας  Β;   τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990,  ή  άδεια
χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε.)  ομάδας  Β’
ειδικότητας  1  του Π.Δ.  113/2012  για  τα  Μ.Ε.  1.3  της
κατάταξης  του  άρθρου  2  της  με  αριθμ.  οικ.
1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013  (Φ.Ε.Κ.
519/6.3.2013/τ.Β΄) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει

1

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2

Η δαπάνη μισθοδοσίας των παραπάνω  θα καλυφθεί βαρύνοντας τους Κ.Α. 02.20.6041
Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων και 02.20.6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ
Συμβασιούχων  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020...…».

                            
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 

        Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την πρόσληψη  για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για  την αντιμετώπιση
των  παραπάνω  έκτακτων  και  κατεπειγουσών  αυξημένων  αναγκών  των  παρακάτω
υπαλλήλων:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 9

ΔΕ  Οδηγών  (με  επαγγελματική  άδεια  Οδήγησης  Γ΄
κατηγορίας,  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  Ικανότητας
ΠΕΙ και ψηφιακό ταχογράφο)

3

ΔΕ Χειριστής Γκρεϊντερ  (με Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων  εκτέλεσης  τεχνικών  έργων  ομάδας  Z;
τάξης  Γ΄  του  π.δ.  31/1990,  ή  άδεια  χειριστή

1
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μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου
2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
(Φ.Ε.Κ.  519/6.3.2013/τ.Β΄)  απόφασης,  όπως
τροποποιήθηκε  και ισχύει

ΔΕ  Χειριστής  Μηχανημάτων  έργου  (με  Άδεια
μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας  Β;   τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990,  ή  άδεια
χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε.)  ομάδας  Β’
ειδικότητας  1  του Π.Δ.  113/2012  για  τα  Μ.Ε.  1.3  της
κατάταξης  του  άρθρου  2  της  με  αριθμ.  οικ.
1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013  (Φ.Ε.Κ.
519/6.3.2013/τ.Β΄) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει

1

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2

Η  δαπάνη  μισθοδοσίας  των  παραπάνω  θα  καλυφθεί βαρύνοντας  τους  Κ.Α.  02.20.6041
Τακτικές  Αποδοχές  Εκτάκτων  Υπαλλήλων  και  02.20.6054.001  Εργοδοτικές  Εισφορές ΙΚΑ
Συμβασιούχων  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 305/2020.

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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