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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 59ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 635/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), 
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 32241/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 
2 Μαργέλη Μαρία 2 Τυπάλδος Νικόλαος  
3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Δρακονταειδής Κων/νος 
4 Γαζής Αναστάσιος 4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

5 Γιαννιώτης Παναγιώτης 5  
6  6  
7  7  
8  8  
9  9  

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, 

υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας. 
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας 
παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος 

Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17
ου

 θέματος της Η.Δ. 
 
 
 

ΘΕΜΑ 1
ο
 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την 

αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. 

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε. 
      Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών 

 
 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, 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.» 
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 Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και 
αφορά στην έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων 
αναγκών. 
                   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 

 Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την 
αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.» 
                                          

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Νίκη 
Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα 
εξής: 

«Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ. 2 του 
άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του  Ν.4547/2018, ορίζονται τα εξής:  
 
« 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 τη ναυαγοσωστική 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 (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. (παρ 1 του 
άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 
2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) 
 
Η πρόσληψη του προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει. 
 
 Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για 
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. Ο υπολογισμός του 
δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 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 στο 
ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. 
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω 
διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 
 
Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136 (ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/5.11.2021) ΚΥΑ, περί «έκτακτων μέτρων προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από 6/11/2021 έως 22/11/2021», η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, 
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με την ανωτέρω 
ΚΥΑ,  θα πρέπει να προβούμε στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού, των πιστοποιητικών νόσησης καθώς επίσης και τις 
βεβαιώσεις αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test),  τα οποία θα 
επιδεικνύουν οι δημότες κατά την είσοδό τους στο Δημοτικό Κατάστημα 
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Η αμοιβή του προσωπικού καθορίζεται σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) 
Η δαπάνη των αποδοχών της ανωτέρω ειδικότητας θα βαρύνει αντίστοιχα τους κωδικούς του προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2021, (10-6041.000 «Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και 10-6054.001 «Εργοδοτικές 
Εισφορές Ι.Κ.Α έκτακτων υπαλλήλων», σύμφωνα με την αριθ. 2391/8.11.2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ως ακολούθως: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 
        

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΕ Διοικητικού 1 2 1876 10-6041.000 

  470 10-6054.001 

 
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού, των πιστοποιητικών νόσησης καθώς επίσης και τις 
βεβαιώσεις αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test),  τα οποία θα 
επιδεικνύουν οι δημότες κατά την είσοδό τους στο Δημοτικό Κατάστημα. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των πιστοποιητικών 
εμβολιασμού, των πιστοποιητικών νόσησης καθώς επίσης και τις βεβαιώσεις αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων 
για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test),  τα οποία θα επιδεικνύουν οι δημότες κατά την είσοδό τους στο 
Δημοτικό Κατάστημα. 

Η αμοιβή του προσωπικού καθορίζεται σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176). 
Η δαπάνη των αποδοχών της ανωτέρω ειδικότητας θα βαρύνει αντίστοιχα τους κωδικούς του προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2021, (10-6041.000 «Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και 10-6054.001 «Εργοδοτικές 
Εισφορές Ι.Κ.Α έκτακτων υπαλλήλων», σύμφωνα με την αριθ. 2391/8.11.2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ως ακολούθως: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 
        

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΕ Διοικητικού 1 2 1876 10-6041.000 

  470 10-6054.001 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 635/2021.               

 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 

 

 

 


