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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 20/29-07-2020 
Αριθ.Αποφ. 185/2020    

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών 

λόγω κορωνοϊού.  

    Στους Μολάους, σήμερα την  29-07-2020  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 8054/24-07-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       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 τέσσερα (4) τακτικά  μέλη  και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                 Παναρίτης Ηλίας 

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπ. Μέλος) 

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα    εξής: 
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 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 υπόψη των μελών της την υπ΄αριθ. πρωτ. 

8068/24-07-2020  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 υπ΄αρ. πρωτ. 45201/17-7-2020 εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού 

Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του 

άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3- 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α/104) «Κύρωση: α)... β)... και γ) της από 14.3.2020 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις», 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 & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) 

και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/09, μπορεί να έχουν διάρκεια έως 

τέσσερις (4) μήνες. 

Ενόψει των ανωτέρω και επειδή στην υπηρεσία μας υποβάλλεται πλήθος 

ερωτημάτων για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις αυτές 

μπορεί να συνάπτονται μέχρι 13-9-2020 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ΟΤΑ α & β βαθμού για την εφαρμογή των 

ανωτέρω». 
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Με το ανωτέρω έγγραφο δίδεται η δυνατότητα στους Δήμους έως τις 13/9/2020 να 

συνάψουν νέες  συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από 

την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID – 19.  

Ο Δήμος Μονεμβασίας με την αρ. 59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 

24/3/2020 Ομόφωνα προχώρησε στη σύναψη  δέκα οκτώ (18) συμβάσεων ΙΔΟΧ 

τετράμηνης διάρκειας από 1/4/2020 έως 31/7/2020 δύο (2) ΔΕ Οδηγών Κατηγορίας Γ΄ και 

δεκαέξι (16) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 24 

παρ. 2 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

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

2020. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 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. 

Επίσης οι συμβάσεις αυτές 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). 

Λόγω της θερινής περιόδου και με δεδομένο ότι αρκετοί είναι οι επισκέπτες στην 

περιοχή μας και αφού  εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα και με τα στοιχεία που καθημερινά δίδονται 

στην δημοσιότητα από τις αρμόδιες αρχές  

     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ όπως προχωρήσουμε στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών 

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

διάστημα τριών μηνών, ήτοι από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου έως το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. 

      Σύμφωνα με την από 24/7/2020 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Μονεμβασίας για την μισθοδοσία των ανωτέρω είκοσι (20) ατόμων στην επόμενη 

αναμόρφωση θα εγγραφούν οι παρακάτω πιστώσεις  

 στον Κ.Α. 20-6041.000 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων « ποσό 

65.000,00€ 

 στον ΚΑ 20-6054.001 «Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσό 

19.500,00€.  

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-206-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-206-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
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     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. 

8068/24-07-2020  εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας  

του Δήμου μας   :   

Ομόφωνα     αποφασίζουν 

 

       Όπως προχωρήσει ο Δήμος Μονεμβασίας  στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών 

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

διάστημα τριών μηνών, ήτοι από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου έως το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, 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)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                      5) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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