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ΘΕΜΑ: Πρόσληψη δέκα πέντε (15) εργαζομένων για κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες τις 
υπηρεσίας καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καισαριανής, τεσσάρων (4) 
εργαζομένων για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του 
Δήμου μας, ενός (1) οδηγού με δίπλωμα Γ’-Δ’ κατηγορίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου Καισαριανής και ενός (1)  οδηγού με δίπλωμα Γ’-Δ’ κατηγορίας για 
την κάλυψη αναγκών του οχήματος «Βοήθεια στο σπίτι» με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου (4) τεσσάρων μηνών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
 
 
Πρακτικό της με αριθμό 30ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 26η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
10370/22-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 
παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση 
και λειτουργία των δήμων». 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
 
Ονομαστικά οι:  
             



         
              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης  1. Γραφίδου Γεσθημανή 
2.Χατζησάββας Μηνάς 2. Παραγιού Άννα 
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)  
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν.μέλος)  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 
 

 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10413/23-10-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεωργίου, η οποία έχει  ως εξής : 

                               
 
Όπως είναι γνωστό η χώρα μας έχει πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού με αποτέλεσμα 
μεταξύ των άλλων να υπάρχει δυσλειτουργία των δημοσιών υπηρεσιών και μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται και οι σχολικές μονάδες. 
Ειδικά για τις σχολικές μονάδες απαιτείται  η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 
καθαριότητας που θα συνδράμει το υπάρχον προσωπικό στο έργο τους. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπονται τα εξής από την σχετική νομοθεσία. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:  
 
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 δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 
2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). 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 παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 
 



2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, 
μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή 
διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος. 
 
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία 
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει. 
 
 
Επιπλέον των ανωτέρω πρόσφατα έχουν εκδοθεί Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου λόγω 
της ιδιαίτερα κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της από την πανδημία του 
κορωνοϊού  που κάνουν ακόμη πιο ελαστικές τις προσλήψεις έκτακτου που θα εξυπηρετήσει  
τις ανάγκες των υπηρεσιών των Δήμων της χώρας. 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΠΝΠ 14.3.2020 ΦΕΚ 64  Α αναφέρεται το εξής: 
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. 
«Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς 
περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην 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), καθώς και στον χρονικό 
περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 
164/2004 (Α΄ 134).» [1] 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. «Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).» [2] 
 
 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 37 της Π.Ν.Π/20.3.2020 ΦΕΚ 68 Α  παρ 1 α και β αναφέρονται 
τα εξής 
Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το 
προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των 
δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην 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), καθώς και στον χρονικό περιορισμό 
των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 
134).». 
β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).». 
 
Συνεπώς στις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού που θα διενεργηθούν «οι εργαζόμενοι δεν 
επιτρέπεται να κάνουν άδεια χρήσης ειδικού σκοπού» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω,  απαιτείται συνολικά η πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού είκοσι 
ενός (21) ατόμων  που θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της καθαριότητας σχολικών 
μονάδων και της υπηρεσίας καθαριότητας  του Δήμου μας.  
 
Συγκεκριμένα απαιτείται αναλυτικά  η πρόσληψη των κατωτερω ειδικοτήτων : 
 

- δέκα πέντε (15) εργαζομένων για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες της 
υπηρεσίας καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καισαριανής 

-  τεσσάρων (4)  εργαζομένων για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες της 
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας και  

- ενός (1) οδηγού με δίπλωμα Γ’- Δ΄ και 
- ενός (1) οδηγού με δίπλωμα Γ’- Δ΄ για την καλυψη αναγκών του οχήματος «Βοήθεια 

στο σπίτι» 
 
 

Η σύμβαση εργασίας των προσληφθεντων είναι ορισμένου χρόνου διαρκειας  (4) 
τεσσάρων μηνών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

  
 
Η δαπάνη   αποδοχών των είκοσι ενός (21) ατόμων   στο τμήμα καθαριότητας,  για χρονική 
περίοδο ενός τετραμήνου, θα βαρύνουν τους ΚΑ 70/6041.001 και 20/6041.002  για τακτικές 
αποδοχές και  τους ΚΑ 70/6054.001 και 20/6054.001 για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι 
ανωτέρω πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον  Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2020. 
 

                                                                  
 
Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική  
Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  
 

 Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  
 Την σχετική νομοθεσία 

 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη πρόσληψη δέκα πέντε (15) εργαζομένων για κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες τις 
υπηρεσίας καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καισαριανής, τεσσάρων (4) 
εργαζομένων για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του 
Δήμου μας, ενός (1) οδηγού με δίπλωμα Γ’-Δ’ κατηγορίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου Καισαριανής και ενός (1)  οδηγού με δίπλωμα Γ’-Δ’ κατηγορίας για 
την κάλυψη αναγκών του οχήματος «Βοήθεια στο σπίτι» με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου (4) τεσσάρων μηνών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 70/6041.001 και 20/6041.002  για τακτικές αποδοχές 
και  τους ΚΑ 70/6054.001 και 20/6054.001 για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον  Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2020. 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                                             5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος) 
                                                                             6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν.μέλος)                                                                              
 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       26/10/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


