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ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών 

λόγω κορωνοϊού.  

        Στους Μολάους, σήμερα την  24-03-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με 

αριθμό πρωτοκόλλου: 3148/20-03-2020, δια περιφοράς πρόσκληση  που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

    Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4653/2019. 

   Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη και ένα (1) μέλος αναπληρωματικό, δηλαδή:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παναρίτης Ηλίας   

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5 Παπαδάκης Πιερρής  

6) Καλογράνης Δημήτριος 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

 



       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής: 

 Το άρθρο 24 παρ. 2 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID – 19» ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-3-2020   σύμφωνα με το οποίο: 

      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΄1 43) και της περ. ιε' 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α'234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις 

μήνες Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της 

οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 

     Συνεχίζοντας οκ. πρόεδρος της ΟΕ έθεσε ηλεκτρονικά υπόψη των μελών της την 

υπ΄αριθ. πρωτ. 3149/20-03-2020  εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού και 

Διοικητικής μέριμνας  του Δήμου μας στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  αναγκών 

λόγω Κορωνoϊού 

     Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 της πράξη Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID – 

19» ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-3-2020    

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΄1 43) και της περ. ιε' της παρ. 2 

του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α'234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις μήνες 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. 

Στο Δήμο μας ικανός αριθμός υπαλλήλων στον τομέα της καθαριότητας αλλά και στην 

ύδρευση έχουν λάβει την άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές 

διευκολύνσεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 



Το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων αλλά και στην 

ύδρευση δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους για το λόγο αυτό 

και λόγω των έκτακτων γεγονότων εισηγούμαστε όπως προχωρήσουμε στην πρόσληψη 

δύο (2) ΔΕ Οδηγών Κατηγορίας Γ΄ και δεκαέξι (16) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. 

Οι προσλήψεις θα γίνουν όπως προαναφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 24 παρ. 2 της 

πράξη Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID – 19» ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-3-2020.      

    Σε συνέχεια των ανωτέρω ο κ. πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να 

αποφασίσουν σχετικά. 

   Τα μέλη της ΟΕ  αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω ,το άρθρο 24 παρ. 2 της πράξης 

Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19» ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-3-2020, την υπ΄αριθ. πρωτ. 

3149/20-03-2020  εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας  

του Δήμου μας   :   

Ομόφωνα     αποφασίζουν 

 

       Όπως προχωρήσει ο Δήμος Μονεμβασίας  στην πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Οδηγών 

Κατηγορίας Γ΄ και δεκαέξι (16) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για χρονικό 

διάστημα τεσσάρωνμηνών σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου 

δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας  του Δήμου μας. 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                               


