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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ               
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 36ης/2022  Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 385/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 21 του μηνός Ιουλίου του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  
ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 
75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 
του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 16525/15.7.2022 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 εξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

1 Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Λύγδας Σπυρίδων 2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Κοντογιώργης Σπυρίδων
4 Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.) 4
5 Μαργέλη Μαρία 5
6 Σέρβος Κων/νος 6
7 7
8 8
9 9
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπλ. γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, 

υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη.
Λόγω ανεξαρτητοποίησης του εκλεγμένου τακτικού μέλους της Ο.Ε. κ. Λιβιτσάνου Ιωάννη και σύμφωνα με τις 
δ/ξεις των άρθρων 66 παρ. 6 και 74 παρ. 12 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις της παρ 2 του 
άρθρου 101 του ν. 4876/21 εκπίπτει αυτοδικαίως από την Οικονομική Επιτροπή και αντικαθίστανται από το 1ο 
αναπληρωματικό μέλος  κ. Τυπάλδο Νικόλαο ο οποίος πλέον αποτελεί τακτικό μέλος της ΟΕ σύμφωνα με την 
διαδικασία του άρθρου αυτού.  

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για  χρονικό διάστημα έως (8) μήνες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών  αναγκών  
λόγω σεισμών, πλημμυρών, παγετών, πυρκαγιών κτλ,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 51 του Ν. 4940/2022.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
                                                                                            Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Νίκη Στραγαλινού, 
Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της 
Επιτροπής τα εξής:
«Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6Α) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις», περί προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, προβλέπεται ότι:

« Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 103 του Συντάγματος διενεργείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνον:

α) σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές,
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β) σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας,

γ) εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτής κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
για την αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή 
περιουσίας.

2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος 
ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή 
σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το 
προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις»

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προσλήφθηκε στο Δήμο προσωπικό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
και επειγουσών αναγκών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), 
που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30.11.2021 στο Δήμο Λευκάδας  από 1.3.2022 έως 30.5.2022 καθώς και 
από 30.5.2022 έως 30.7.2022 σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 5312/1.3.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΓΥΩΛΙ-5Δ6), 
11792/31.5.2022 (ΩΜΕΔΩΛΙ-ΟΤΒ) και 12419/6.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΔΦΩΛΙ-ΒΑΑ) Αποφάσεις Δημάρχου. 

Για το ίδιο χρονικό διάστημα εκδόθηκαν οι υπ. αριθμ. 10791/10.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΘΡΜ46ΝΠΙΘ-0ΑΗ) και 
4717/27.5.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΕΨ46ΝΠΙΘ-7ΩΠ) Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τις 
οποίες κηρύχθηκε και παρατάθηκε αντίστοιχα η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας  
στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων και στις Δημοτικές Κοινότητες 
Καλαμιτσίου, Λευκάδας, Αγίου Νικήτα και Κατούνας της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, 
της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές 
βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30.11.2021 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 51 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α’112) με τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, 
αξιολόγησης και ανταμοιβής για ενίσχυση αποτελεσματικότητας δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το 
ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» οι οποίες τροποποίησαν τις δ/ξεις του αρθρου 36 
του Ν. 4765/2021, προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4765/2021 αναδιατυπώθηκαν οι ρυθμίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα 
των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και όλων των 
νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου να προσλαμβάνουν προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σεισμών, πλημμυρών, παγετών, πυρκαγιών, άλλων λόγων 
απειλής της δημόσιας υγείας κ.λπ.
 
Για την πραγματοποίηση των ως άνω προσλήψεων δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει, ούτε η τήρηση της διαδικασίας και των κριτηρίων του ν.4765/2021, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες που έχουν προκύψει.
 
Με τις ίδιες διατάξεις δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό και σε 
περίπτωση που οι ως άνω επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες συνεχιστούν και πέραν του οκταμήνου. 
Αναφορικά με την εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 36, μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 51 του νόμου 
4940/2022, διευκρινίζονται τα εξής:
 
Εφόσον οι φορείς της παρ. 1 εκτιμούν βασίμως ότι οι ανάγκες των περ. α’, β’ και γ’ θα συνεχισθούν και πέραν 
του οκταμήνου, κινούν εγκαίρως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του, τη διαδικασία νέων 
προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανώτατης διάρκειας οκτώ (8) 
μηνών, και για αριθμό που εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του ίδιου του φορέα για την πρόσληψη, χωρίς 
δηλαδή να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει ή κάποιου άλλου οργάνου.
 
Επιπροσθέτως, καταρτίζονται νέοι πίνακες υποψηφίων, στους οποίους μπορούν να συμπεριληφθούν και άτομα 
που ήδη απασχολήθηκαν με συμβάσεις στο πλαίσιο της παρ.2 του άρθρου 36, αποκλειομένης, βέβαια, της 
μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου.
 
Επιπλέον, δεν απαιτείται η τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.4765/2021. Επί των εν λόγω 
συμβάσεων, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι η 
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συνολική διάρκεια των συμβάσεων των παρ. 1 και 2 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό 
διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004.
 
Το ΑΣΕΠ, όπως και στην περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36, ασκεί έλεγχο συνδρομής των 
προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού και τήρησης των οριζομένων στο άρθρο 36. 
Τέλος, η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4940/2022 εφαρμόζεται και στις διαδικασίες προσλήψεων της παρ. 3 του 
άρθρου 36 του ν. 4765/2021 που έχουν εκκινήσει μέχρι τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήτοι μέχρι την 14η 
Ιουνίου 2022.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ. αριθμ. εσωτ.1264/21.7.2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών περί πρόβλεψης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και σε αντίστοιχους 
κωδικούς για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού και το γεγονός ότι οι 
αρμόδιες υπηρεσίες συνεκτιμούν ότι οι ανάγκες οι οποίες προέκυψαν λόγω των  έντονων καιρικών 
φαινομένων, (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30.11.2021 στο Δήμο 
Λευκάδας, θα συνεχισθούν και πέραν του οχταμήνου, 

εισηγούμαι 

την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 
οκτώ (8) μήνες (από 1.8.2022) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σεισμών, 
πλημμυρών, παγετών πυρκαγιών κλπ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 51 του Ν. 4940/2022, ως ακολούθως:

  α/α Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 4 μήνες 1

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 μήνες 1

3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 4 μήνες 1

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4 μήνες 8

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 μήνες 4

     Στη συνέχεια ενημέρωσε περαιτέρω ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός.                           

                            
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

την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 
οκτώ (8) μήνες (από 1.8.2022) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σεισμών, 
πλημμυρών, παγετών πυρκαγιών κλπ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 51 του Ν. 4940/2022, ως ακολούθως:

  α/α Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 4 μήνες 1
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2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 μήνες 1

3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 4 μήνες 1

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4 μήνες 8

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 μήνες 4

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 385/2022.              

            Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη

                  ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


