
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   340/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 31/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες, σύμφωνα με 
την αριθ. 181/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 12:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως 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/ΓΠ. οικ. 69136/05-11-2021 (Β’ 5138), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 16976/11-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος                                          
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης 
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση Γραφείου Προσωπικού Δ. 
Αμυνταίου, η οποία έχει ως 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. 
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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: 

[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). 

Προτείνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ ως Βοηθητικό Προσωπικό 
Κοινωνικής Προστασίας το οποίο θα διενεργεί τον έλεγχο των δημοτών που 
εισέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου στην έδρα του Δήμου για διάστημα έως ένα 
δίμηνο. 

Προσόν διορισμού ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ε άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) ως 

ισχύει 
2. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08-11-2021 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών  
3. Την αριθ. 181/2021 απόφαση ΔΣ 
4. Την εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού Δ. Αμυνταίου 
5. Την εισήγηση του Προέδρου. 

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 Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ ως Βοηθητικό 
Προσωπικό Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο θα διενεργεί τον έλεγχο των 
δημοτών που εισέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου, στην έδρα του 
Δήμου,  για διάστημα έως δύο (2) μηνών. 

Προσόν διορισμού ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970. 

Η δαπάνη των  αποδοχών  του ανωτέρω προσωπικού  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
15.6041.003 με το ποσό των 2.100,00€, για  αποδοχές εκτάκτων δίμηνης 
απασχόλησης αντιμετώπισης διάδοσης Covid-19, και τον ΚΑΕ 15.6054.005 με 
το ποσό των 550,00€, για εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτων δίμηνης 
απασχόλησης αντιμετώπισης διάδοσης Covid-19, του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 340/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.                                                                               
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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