
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:  02/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ:         11989         
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917               

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
32Η Συνεδρίαση   01-12-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 142/2020 

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130/26-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Πρακτικό της με αριθμό 32ης/2020 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 1η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11864/27-11-2020 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   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Παραγιού Άννα  
 
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 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11848/27-11-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεωργίου, η οποία έχει  ως εξής : 

                               
 

 Με την απόφαση 130/26-10-2020 της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η πρόσληψη 
έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (4) τεσσάρων μηνών βάσει 
του άρθρου 24 της ΠΝΠ 14.3.2020 ΦΕΚ 64  Α και του άρθρου 206 του ν. 3584/07. 
Όμως μετά από επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών μας έκαναν γνωστό ότι 
η ΠΝΠ 14.3.2020 ΦΕΚ 64  Α παύει να ισχύει για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού εκτός των προσλήψεων προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών 
μονάδων.  
Για το σκοπό αυτό με τις διατάξεις του νεότερου  Ν.4745/6-11-2020 άρθρο 74 παρ. 2 
προβλέπεται ότι 
« Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις 
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και το 
άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 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 
την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα 
νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις περιφέρειες, στις 
περιπτώσεις και για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού 
προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 2190/1994. 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 Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής 
απόφασης» 
 
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 προβλέπονται τα εξής 

Αρθρο 212 
Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες 

«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. 

3.Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και 
πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων 
του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που 
εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της 
προηγούμενης παραγράφου. 

4.Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 
έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και ως 
προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού. 

5.Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται 
το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας 
αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλούμε για την λήψη απόφασης τροποποίησης της ανωτέρω 
απόφασης της ΟΕ 130/26-10-2020 όσον αφορά την πρόσληψη  των κατωτέρω ειδικοτήτων  
 

- 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 κάλυψη αναγκών του οχήματος «Βοήθεια 

στο σπίτι» ως εξής 
 
 

Η σύμβαση εργασίας των προσληφθέντων θα είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας  (8) οκτώ 
μηνών λόγω αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου μας  συνέπεια της πανδημίας 
του κορωνοϊού. 

  
 
Η δαπάνη των  αποδοχών των έξι  (6) ατόμων   στο τμήμα καθαριότητας,  για χρονική περίοδο 
8 μηνών , θα βαρύνουν τους ΚΑ 20/6041.002  για τακτικές αποδοχές και  20/6054.001 για 
εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον  
Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2020. 
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους Κ.Α του Προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 
2021. (Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας αρ. πρωτ. 11673/  24  -11-2020 ) 
 
 

                                                                  
 
                                                             



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 τροποποίηση της απόφασης 130/26-10-2020 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς 
την πρόσληψη 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 (8) οκτώ μηνών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Η δαπάνη των  αποδοχών των έξι  (6) ατόμων   στο τμήμα καθαριότητας,  για χρονική περίοδο 
8 μηνών , θα βαρύνουν τους ΚΑ 20/6041.002  για τακτικές αποδοχές και  20/6054.001 για 
εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον  
Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2020. 
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους Κ.Α του Προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 
2021. (Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας αρ. πρωτ. 11673/  24  -11-2020 ) 
 
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. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                              
                                                                             6. Παραγιού Άννα 
                                                                              
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       01/12/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


