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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ. 24/2020 τακτικής συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Παλαμά. 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 
188/2020 

                  
                       

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΘΕΜΑ: 1ο             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού 

κατεπειγουσών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)» 
Σήμερα την 16η  του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από 

ώρα 11:00 έως 12:30 συνήλθε σε συνεδρίαση, δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Παλαμά, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 5064/15-07-2020  έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις από 11 – 03 – 

2020 και 30 – 03 – 2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) 

και με τις αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13 – 03 - 2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) και 20930 / 31 – 03 

– 2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΩΝ  

2.  ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

3.  ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

4.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

5.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ >> ΠΑΡΩΝ  

6.  ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ >> ΠΑΡΟΥΣΑ  

7.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ >> ΠΑΡΩΝ  

Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πέτρου Σωτηρία για  την  τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος  αναφερόμενος  επί του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης  είπε  στη Οικονομική 

Επιτροπή  τα παρακάτω: 

 «Κύριοι συνάδελφοι, 

 

Προτείνεται η πρόσληψη προσωπικού τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΠΕ για δημιουργική 

απασχόληση παιδιών ηλικίας 5-12 ενισχύοντας την ομαδικότητα  και τη συλλογική προσπάθεια 

των παιδιών , για την αντιμετώπιση των φαινομένων ρατσισμού  βίας και παραβατικότητας, σε 

όλες  τις μορφές της , μέσω του αθλητισμού και του πολιτισμού. 

Εκ των πραγμάτων ο Δήμος  αδυνατεί να ανταπεξέλθει επαρκώς στις αρμοδιότητες, τους 

στόχους και τους σκοπούς που απορρέουν τόσο από τον ισχύον ΟΕΥ του Δήμου  όσο και από την 

πολιτική της Δημοτικής αρχής για ποιοτικότερες παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες   των 

δημοτών, με αποτέλεσμα  την πλημμελή παροχή των κύριων υπηρεσιών μας προς τους πολίτες, 

λόγω έλλειψης προσωπικού των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στην κοινωνική υπηρεσία του 

δήμου. 

Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία εισηγείται την πρόσληψη του προσωπικού όπως 

εμφανίζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΤΛΙΩΞΛ-Ρ7Γ



α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

             1     

  ΕΩΣ 2 MHNEΣ 

1 ΠΕ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 

             1     

  ΕΩΣ 2 MHNEΣ 

1 ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ              1     

  ΕΩΣ 2 MHNEΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 

του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 

και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18 :«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. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας 

που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και την 

vαυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας 

η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4)μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο 

υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 

2738/1999. Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14.03.2020/Τεύχος Α΄)  

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη 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». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε την πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίες αναλύονται 

στον παραπάνω πίνακα, που θα καλύψουν κατεπείγουσες, εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες που 

έχουν προκύψει λόγω της έλλειψης του ανάλογου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο έχει 

απομείνει. 

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα και 

με τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις . 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 

33/2006(ΦΕΚ 280 Α΄) και έπειτα από την αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/10 από το 

άρθρο 116 του Ν.4555/18 δεν αποστέλλονται πλέον από 19.07.2018 για υποχρεωτικό έλεγχο 

νομιμότητας οι αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων. 

Δεν προβλέπεται η δημοσίευση ανακοίνωσης (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 86/2014), αλλά είναι 

δυνατή η ανάρτηση ανακοίνωσης με την οποία θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν 

αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού θα προβλεφθεί με 

αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του έτους 2020, και θα καλυφθεί από την έκτακτη ενίσχυση 

των  κεντρικών αυτοτελών πόροων έτους 2020 για αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 

επιχορήγηση. 

Οι αμοιβές του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄). 

5. Αποστολή των πινάκων προσληπτέων στο ΑΣΕΠ. Η συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης 

του προσωπικού αυτού, υπόκειται σε έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 

του ν.2190/94 (δηλ. το ΑΣΕΠ ελέγχει, εάν η ανάγκη είναι έκτακτη, τη διάρκεια της 

απασχόλησης, τη μη ανανέωση ή παράταση, ή σύναψη νέας σύμβασης ή τη μετατροπή της σε 

σύμβαση αορίστου χρόνου). Δηλαδή 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 περίπτωσης. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-20-προσωπικό-για-απρόβλεπτες-και/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-20-προσωπικό-για-απρόβλεπτες-και/
ΑΔΑ: 6ΤΛΙΩΞΛ-Ρ7Γ



Στο έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 23440/12.06.2012 επισημαίνεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με 

δίμηνες συμβάσεις  κατά τις διατάξεις των άρθρων 206 παρ.1 ΚΚΔΚΥ και 20 ν.2738/1999, καίτοι 

εξαιρείται μιας σειράς περιορισμών, δεν παύει να είναι προσωπικό ορισμένου χρόνου, και, ως εκ 

τούτου, υπόκειται αδιαφοροποίητα στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, 

όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που 

συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών 

αναγκών (όρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6). 

Συνεπώς στο ΑΣΕΠ γίνονται δύο κοινοποιήσεις πινάκων: 

i. αμέσως μετά την πρόσληψη του προσωπικού, εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή των 

συμβάσεων πρόσληψης στο e-mail:  pea@asep.gr  (βλ. το από 7-6-2012 έγγραφο του ΑΣΕΠ) 

Επίσης θα πρέπει να αποστέλλεται, συμπληρωματικά με το e-mail, φάκελος με όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον έλεγχο της συνδρομής των όρων πρόσληψης με δίμηνες 

συμβάσεις, ήτοι: 

α. αποφάσεις των συλλογικών οργάνων 

β. τις δίμηνες συμβάσεις πρόσληψης 

Οι αριθμοί πρωτοκόλλου του φακέλου διαβίβασης των δικαιολογητικών και του αποστελλόμενου 

ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ πίνακα, πρέπει να είναι οι ίδιοι.  

ii. συγκεντρωτικά όλες τις προσλήψεις προσωπικού, το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του 

επόμενου έτους. 

Η μη τήρηση εκ μέρους του Δήμου ελάχιστης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων πρόσληψης 

και η αυθημερόν, με την ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια, διενέργεια των σχετικών 

προσλήψεων προσωπικού, ανεξαρτήτως των ζητημάτων που τίθενται ως προς τις αρχές της 

διαφάνειας και της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις, καθώς και της εκούσιας αυτοδέσμευσης 

του φορέα προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, δεν ασκεί, εν προκειμένω, επιρροή στη 

νομιμότητα της διαδικασίας πρόσληψης, διότι δεν προκύπτει ότι εντός της ως άνω προθεσμίας 

προσήλθαν, πέραν των τελικώς προσληφθέντων, άλλοι υποψήφιοι για τις συγκεκριμένες 

θέσεις. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 276/2018- Όμοια η 277/2018 πράξη του ίδιου Κλιμακίου για 

φύλακες πυροπροστασίας). 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

με την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τριών (3) ατόμων. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β του Ν. 4623/2019, 

το αριθμ.: 11072/ 18 – 02 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης 

Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του 

Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαμά έτους 2020 

τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας 

την εισήγηση του Προέδρου και  ύστερα από διαλογική συζήτηση,  ομόφωνα : 

 

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Ι   Ζ   Ε   Ι 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού, 3 ατόμων κατηγορίας ΠΕ για δημιουργική απασχόληση 

παιδιών ηλικίας 5-12 ενισχύοντας την ομαδικότητα  και τη συλλογική προσπάθεια των παιδιών , 

για την αντιμετώπιση των φαινομένων ρατσισμού  βίας και παραβατικότητας, σε όλες  τις μορφές 

της , μέσω του αθλητισμού και του πολιτισμού, διότι ο Δήμος  αδυνατεί να ανταπεξέλθει 

επαρκώς στις αρμοδιότητες, τους στόχους και τους σκοπούς που απορρέουν τόσο από τον ισχύον 

ΟΕΥ του Δήμου  όσο και από την πολιτική της Δημοτικής αρχής για ποιοτικότερες παρεχόμενες 

κοινωνικές υπηρεσίες   των δημοτών. Ο αριθμός και οι ειδικότητες του απαιτούμενου 

προσωπικού είναι οι εξής: 

 

 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

             1     

  ΕΩΣ 2 MHNEΣ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-2344012-06-2012/
mailto:pea@asep.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/ασεπ-07-06-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/310215/
https://dimosnet.gr/blog/laws/310217/
ΑΔΑ: 6ΤΛΙΩΞΛ-Ρ7Γ



1 ΠΕ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 

             1     

  ΕΩΣ 2 MHNEΣ 

1 ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ              1     

  ΕΩΣ 2 MHNEΣ 

 

 

Οι αμοιβές του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄). 

 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού θα προβλεφθεί με 

αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του έτους 2020 και θα καλυφθεί από την έκτακτη ενίσχυση 

των  κεντρικών αυτοτελών πόρων έτους 2020 για αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 

επιχορήγηση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 188/2020 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

 

 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

Δήμαρχος 
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