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Εκ του υπ΄αριθμ. 6/27-04-2020 πρακτικού δημόσιας τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος & Δια Βίου Μάθησης «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» Δήμου Ερέτριας. 
 
3ο ΘΕΜΑ (Η.Δ.): «Έκδοση απόφασης για πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών, για 

την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών(άρθρο 24 την ΠΝΠ 64/Α ΄/14.3.2020)». 
 
Στην Ερέτρια σήμερα 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα & ώρα 12:00 π.μ  στο γραφείο του ΝΠΔΔ 
«Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»(κτίριο παιδικού σταθμού Ερέτριας) έλαβε χώρα τακτική συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» κατόπιν της υπ. αριθμ. 325/16-04-
2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με e-mail σε κάθε ένα εκ των 
μελών  αυτού, ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 
Διαπιστωθείσης νόμιμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου (11) μελών Δ.Σ. ευρέθησαν παρόντες 
(6) ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  

1 Τσούμαρης Δημήτριος 
Πρόεδρος 
Δ.Σ. 1 Κρόκος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. 

2 Ανδρουλάκης Αντώνιος Μέλος Δ.Σ. 2 Καραμπέτσου Ασημίνα Μέλος Δ.Σ. 

3 Μπασινάς Κηρύκος Μέλος Δ.Σ.    

4 Μπούγα Παναγιώτα Μέλος Δ.Σ.    

5 Τσεκούρας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.    

6 Χόνδρου Μαρία Μέλος Δ.Σ.    

7 Βελέντζας Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.    

8 Βράκας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ.    

9 Κατσής Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.    

      
H συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε βάση του νομοθετικού πλαισίου της ΠΝΠ 11/3/2020 (ΦΕΚ 55 Α) 
άρθρο 10 παρ. 1 (δια περιφοράς) και παραβρέθηκε ο υπάλληλος του ΝΠΔΔ Αριστείδης Φυλακτός 
για την τήρηση των πρακτικών.                                                       
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τσούμαρης Δημήτριος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
Έχοντας υπόψη: 



1. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 όπως έχει καταρτισθεί με την υπ’ αριθμ. 
56/2019 απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε με την 11/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Ερέτριας. 

2. Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 222/16093/21-02-2020 έγκριση του Π-Υ 2020 του ΝΠΔΔ από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας   

3. Το σκοπό ίδρυσης του ΝΠΔΔ όπως περιγράφεται στην Συστατική του Πράξη (3192/2012 
Τεύχος Β΄) 

4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων 
και Κοινοτήτων» 

5. Τα άρθρα 158-160 ΔΚΚ 
6. Τον νόμο 3463/2006 
7. Τον νόμο 4412/2016 
8. Το Π.Δ. 80/2016 
9. Τον Ν. 4555/2018 

 
Κυρίες/Κύριοι, 
 
    Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ ( ΦΕΚ Α’ 64)  

«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’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 

1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά 
το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής ή του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ. 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».  

  Τις διατάξεις του άρθρο 24 της ΠΝΠ 64/Α’/14-03-2020 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
37  παρ. 1 της ΠΝΠ 68/Α ΄/20-3-2020 <<Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται  

εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις 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) .»  
    

    Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τεύχ. Α/20.03.2020) όπου 
προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρ. 24 της 14η /3/2020 

ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των 

δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 

του Ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται 

στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ134/τεύχ.Α/19.7.2004).   
    Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεύχ.Α/28.6.2007) περί 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν. 

Ειδικότερα, στην παρ.3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη διαδικασία 

έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄). 
    Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τεύχ.Α/ 

28.12.2009 όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. 

    Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/τεύχ.Α/1994) όπως 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ.12α του άρθρου 20 του Ν. 

2738/1999 (ΦΕΚ 180/τεύχ.Α/9.9.1999 και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.6 του Ν.3260/04 
(ΦΕΚ 151/τευχ.Α/06.08.2004). Ειδικότερα προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις προσωρινής 

πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατεπειγουσών 

αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν 



μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας 

σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι 

άκυρες. 

    Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού, όπως αναφέρθηκε 

ανωτέρω, λόγω των προληπτικών μέτρων έναντι της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-, είναι ότι το 
ΝΠΔΔ έχει επιφορτισθεί με απόφαση Δημάρχου με την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και των 

ευπαθών ομάδων στο κορονοϊό με εργαζόμενους του προγράμματος ΒΣΣ και των παιδικών 

σταθμών και το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της εκ 

περιτροπής εργασίας και των αδειών ειδικού σκοπού.  

    Επιπλέον, λόγω μη ύπαρξης ούτε μονίμων ή συμβασιούχων διοικητικών υπαλλήλων στο 

ΝΠΔΔ, εκτός ενός αποσπασμένου υπαλλήλου του Δήμου Ερέτριας που έχει επιφορτισθεί με την 
οικονομική λειτουργία και διαχείριση, αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στην εξυπηρέτηση των 

υπολοίπων λειτουργιών του φορέα, ενδεικτικά αναφέρω: διάθεση προϊόντων ΤΕΒΑ, 

παρακολούθηση και διεκπεραίωση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ενημέρωση πρωτοκόλλου, 

καθημερινής εξυπηρέτησης των δημοτών, καταγραφή αναγκών κ.λ.π.. Αποτέλεσμα των όσων 

προανέφερα οι λιγοστοί υπάλληλοι του ΝΠ να έχουν επιφορτιστεί με πολλαπλά καθήκοντα, με 

αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς την εξυπηρέτηση των δημοτών μας να στερούνται 
ποιότητας και αποτελεσματικότητα.  

 
Κρίνεται επομένως επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης ενός  ( 1 ) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Γενικών 

Καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για 

την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. 
 

Κατόπιν τούτων καλείστε να αποφασίσετε:  

Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ενός  ( 1 ) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Γενικών 

Καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για 

την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για τους λόγους που προαναφέρονται , και 
συγκεκριμένα: 

  
α/α Ειδικότητα  Αριθμός 

Ατόμων 

Χρονική 

διάρκεια  
1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 
1 4ΜΗΝΗ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  

 
   Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, προκειμένου να 

καλυφθούν οι εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες που παρουσιάζονται με τον (κορωνοϊό  COVID-
19).  
 

    Η δαπάνη των αποδοχών του ενός  ( 1 ) ατόμου, ειδικότητας ( ΔΕ Γενικών Καθηκόντων), θα 

καλυφθεί από τους κωδικούς 10-6041.001 και 10-6054 και ενίσχυση η διαμόρφωση της 
πίστωσης θα πραγματοποιηθεί με δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη 

μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 της 

από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 64).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

4ΜΗΝΙΤΩΝ 
 ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ             

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Κ.Α. 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ   

10 

10-
6041.001/10-
6054 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 3.300,00 3.300,00   

       

     ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ  3.300,00  
 

Τα μέλη του Δ.Σ., αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του ν. 3463/2006  



3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ με ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020  

5. Το υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α΄/2020)  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της ΠΝΠ(ΦΕΚ 68/τεύχ. Α/20.03.2020) 

8. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, την εύρυθμη λειτουργία του φορέα και την 

εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου Ερέτριας  

8. Τις εισηγήσεις στο σκεπτικό της παρούσας  

 
       Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν   Ο μ ό φ ω ν α 
 
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός  ( 1 ) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη εποχικών 

και πρόσκαιρων αναγκών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, και 

συγκεκριμένα: 

α/α Ειδικότητα  Αριθμός 
Ατόμων 

Χρονική 
διάρκεια  

1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 

1 4ΜΗΝΗ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  

 
Β. Δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει με τροποποίηση Προϋπολογισμού την 

δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω ενός  ( 1 ) ατόμου στον Π/Υ έτους 

2020 σε επόμενη συνεδρίαση σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α΄/2020).  
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2020 
 Μετά τη σύνταξη το πρακτικό υπογράφτηκε ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                        Τα μέλη ΔΣ   
 
  Τσούμαρης Δημήτριος 


