ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 68/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 7803/12-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Τυπάλδος Νικόλαος
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο
∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) µήνες στο δήµο Λευκάδας εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας που προκύπτουν από την εµφάνιση και
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νίκη Στραγαλινού, Πρ.νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας έως
οκτώ (8) µήνες στο δήµο Λευκάδας εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω
σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας που προκύπτουν από την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID19.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

την εισήγηση του προέδρου,

την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) µήνες στο δήµο Λευκάδας εξαιτίας της ανάγκης
λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας που προκύπτουν από
την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα
Στραγαλινού Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα κάτωθι:
«Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α΄) «Ρυθµίσεις για την προστασία της
δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής
µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών προς τους Oργανισµούς Toπικής
Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», περί Πρόσληψης προσωπικού για αντιµετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.
4745/2020 (Α' 214) αντικαθίσταται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:
« Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθµού στις περιπτώσεις άµεσης ανάγκης λήψης
προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του
ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. 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 την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού
πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του περιορισµού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η
πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισµών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α'134),
αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της µετατροπής της σύµβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των
προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται αναλογικά και για τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήµων
και περιφερειών, το οποίο προσλαµβάνεται µε βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιµάκια
ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ∆1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.»
Σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 9755/8.2.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Πρόσληψη
προσωπικού για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) µε τις δ/ξεις των άρθρων 74 του Ν. 4745/2020 και 175 του Ν. 4764/2020», οι συµβάσεις έχουν εκ του νόµου
διάρκεια που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες και ως εκ τούτου, οι συµβάσεις που θα συναφθούν
έως τις 28.2.2021 δύναται να εξαντλήσουν τη µέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ (8) µηνών.
Στο άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) µε τίτλο «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες
ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι:
«1. Η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 103
παράγραφος 2 του Συντάγµατος από τις δηµόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού, καθώς και από όλα τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιµετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις εκτεταµένων ζηµιών από σεισµούς,
πληµµύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άµεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών
µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας. Για την αντιµετώπιση όµοιων αναγκών εξαιτίας άλλων
γεγονότων από τα οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται µόνο εφόσον ο
νοµός ή συγκεκριµένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες από την επέλευση του
γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης».
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/1994 όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α' και
β' βαθµού, να προσλαµβάνουν έκτακτο προσωπικό µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης οκτώ µήνες για την
αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών
µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας.
Στο άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 206 Α), µε τίτλο «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες
ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι:
«1. Η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 103
παρ. 2 του Συντάγµατος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών,
επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις εκτεταµένων ζηµιών από σεισµούς, πληµµύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς
και σε περιπτώσεις άµεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών µέτρων ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής
απειλής της δηµόσιας υγείας. Για την αντιµετώπιση όµοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία
προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται µόνο εφόσον ο νοµός ή συγκεκριµένη
περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες από την επέλευση του
γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου,
ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύµβασης ή σύναψη νέας σύµβασης ή µετατροπή αυτής σε σύµβαση αορίστου
χρόνου απαγορεύονται….».
Λόγω των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την εµφάνιση και διασπορά του
κορωνοιού COVID-19 και την ανάγκη λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της
δηµόσιας υγείας από την περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και καθώς αυξάνονται οι ήδη
υπάρχουσες ελλείψεις προσωπικού λόγω των εκτάκτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού (ειδικές άδεις
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απουσίας οµάδων αυξηµένου κινδύνου, άδειες ειδικού σκοπού) και προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη
λειτουργία του ∆ήµου Λευκάδας σε θέµατα καθηµερινότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής, είναι άµεσα
επιβαλλόµενη, επίκαιρη και συνδέεται λειτουργικά και χρονικά µε την ανωτέρω αναγκαιότητα η πρόσληψη
προσωπικού 8άµηνης διάρκειας για την αντιµετώπιση της παρούσας απρόβλεπτης κατάστασης.
Εισηγούµαι την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόµων, ως ακολούθως:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων

8 µήνες

2

8 µήνες

1

8 µήνες

10

∆Ε Χειριστών
(Σάρωθρο)

Μηχανηµάτων

Έργων

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Λαµβανοµένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί λόγω του κορωνοϊού COVID
19, µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της (ήτοι 6-112020), η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 και επέρχονται συγκεκριµένες µεταβολές στο ως άνω πλαίσιο, µε
σκοπό την απλούστευση, επίσπευση αλλά και επέκταση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού αυτού.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι έως τις 28.2.2021, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθµού,
για τις περιπτώσεις άµεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της
δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν.2190/1994, η δε σύµβαση εργασίας τους θα είναι 8άµηνης
διάρκειας δυνάµει του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του
περιορισµού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
Για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί έχουν προβλεφθεί οι
αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισµό έτους 2021 και σε αντίστοιχους κωδικούς, σύµφωνα µε τις υπ. αριθµ.
289/17.2.2021 και 146/29.1.2021 βεβαιώσεις της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και µε τα διαλαµβανόµενα της
παρ. 2 του άρθρου 24 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των
∆ήµων και Περιφερειών κατά της τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (
ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ).»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόµων, ως ακολούθως:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων

8 µήνες

2

8 µήνες

1

8 µήνες

10

∆Ε Χειριστών
(Σάρωθρο)

Μηχανηµάτων

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Έργων

Λαµβανοµένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί λόγω του κορωνοϊού COVID
19, µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της (ήτοι 6-112020), η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 και επέρχονται συγκεκριµένες µεταβολές στο ως άνω πλαίσιο, µε
σκοπό την απλούστευση, επίσπευση αλλά και επέκταση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού αυτού.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι έως τις 28.2.2021, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β'
βαθµού, για τις περιπτώσεις άµεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής
απειλής της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν.2190/1994, η δε σύµβαση εργασίας τους θα είναι
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8άµηνης διάρκειας δυνάµει του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξεως Νοµοθετικού
Περιεχοµένου.
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του
περιορισµού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
Για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί έχουν προβλεφθεί οι
αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισµό έτους 2021 και σε αντίστοιχους κωδικούς, σύµφωνα µε τις υπ. αριθµ.
289/17.2.2021 και 146/29.1.2021 βεβαιώσεις της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και µε τα διαλαµβανόµενα της
παρ. 2 του άρθρου 24 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των
∆ήµων και Περιφερειών κατά της τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (
ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 68/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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