
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 26/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 181/2021 
 
Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες μέχρι δύο μήνες, 
σύμφωνα με το αρθρ. 37 του Ν.4765/2021. 

Στο Αμύνταιο, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, στις 10 του μηνός 
Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 
169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 66436/24-10-2021 (Β’ 4919), 
και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτοκόλλου 16595/04-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και 
ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Γεώργου Τρύφων 
Θωμαΐδης Χρήστος, Πρόεδρος Αντωνιάδης Θεοχάρης 
Κιοσές Παναγιώτης Κύρκου Κυριάκος 
Μπερμπερίδης Πέτρος Σαπαρδάνης Φώτιος 
Τσαχειρίδης Σπύρος Κρητικού Διαμαντούλα 
Τόμου Πέτρος Σονιάδου Σωτηρία 
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωάννου Χρήστος  
Νάτσης Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη   
Ελευθεριάδης Κυριάκος  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 
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Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα  εκτός 
της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: 

Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: 
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 
αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η 
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας 
ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική 
πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής 
δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι 
κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της 
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα 
μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, 
σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου 
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, το οποίο έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

 Το  εισερχόμενο έγγραφο του γραφείου ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου 
Αμυνταίου που λέει τα εξής: 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του  άρθρου  37 του  Ν.4765/21 επιτρέπεται η πρόσληψη 
προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
από τους ΟΤΑ 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. 

Η πρόσληψη προσωπικού με  δίμηνες συμβάσεις εργασίας  εξαιρείται της έγκρισης 
της ΠΥΣ 33/2006, βάσει των διατάξεων της παρ.22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 
και του άρθρου 49 του Ν.4674/20 . 

Η παρεχόμενη με την ανωτέρω διάταξη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού να 
απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας μέχρι 
δύο (2) μηνών τελεί, εκτός των άλλων, σε συνάρτηση με την προϋπόθεση ότι από τα 
στοιχεία του φακέλου θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ότι τόσο η πρόσληψη 
όσο και η απασχόληση προσωπικού με την προεκτεθείσα εξαιρετική διαδικασία είναι 
επίκαιρη και συνδέεται άμεσα, λειτουργικά και χρονικά, με την εξυπηρέτηση  των 
κατεπείγουσων (τα οποία εκφεύγουν της αναμενόμενης εξελίξεως της 
προγραμματισμένης δραστηριότητος των Ο.Τ.Α.) πρόσκαιρων αναγκών, για την 
κάλυψη των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση του. Θα πρέπει, δηλαδή,  να 
προκύπτει η συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης αρχικά κατά τον χρόνο έκδοσης 
της σχετικής με την διαπίστωση της φύσης των αναγκών απόφασης, εν συνεχεία 
κατά τον χρόνο σύναψης των οικείων συμβάσεων και τέλος, κατά τον χρόνο 
απασχόλησης του προσωπικού αυτού. Ο χαρακτηρισμός των αναφυομένων 
αναγκών ως κατεπειγουσών συναρτάται με το εάν η μη έγκαιρη αντιμετώπισή τους, 
στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα επιφέρει δυσμενείς και μη αναστρέψιμες 
συνέπειες για την υπηρεσία και το δημόσιο σκοπό που αυτή θεραπεύει. 

Με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 /οικ. 21100 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα 
και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 
(66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ορίζεται ότι στις υπηρεσίες το κοινό εισέρχεται κατόπιν 
υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-49-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf%cf%85-186-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-46/
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[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή 

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή 
rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, 
εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test). 

Έπειτα από τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει την 
κατεπείγουσα ανάγκη της πρόσληψης ενός ατόμου για τον έλεγχο των εισερχομένων 
στο κτίριο του Δήμου σε συμμόρφωση με την ανωτέρω εγκύκλιο και για την 
προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 

Προτείνουμε την πρόσληψη ενός ατόμου κατηγορίας ΥΕ ως Προσωπικού Κοινωνικής 
Προστασίας το οποίο θα διενεργεί τον έλεγχο των δημοτών που εισέρχονται στις 
υπηρεσίες του Δήμου στην έδρα του Δήμου για διάστημα εώς ένα δίμηνο. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις του αρθρ. 37 του Ν.4765/2021. 

 Το  εισερχόμενο έγγραφο του γραφείου ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου 
Αμυνταίου 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη 

Β. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός ατόμου κατηγορίας ΥΕ ως Προσωπικού Κοινωνικής 
Προστασίας το οποίο θα διενεργεί τον έλεγχο των δημοτών που εισέρχονται στις 
υπηρεσίες του Δήμου στην έδρα του Δήμου για διάστημα εως ένα δίμηνο. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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