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Αγαθονήσι 24 Φεβρουαρίου 2021

Αριθ. Πρωτ: 472
Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ΑΡΙΘ. 31/2021
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση
επειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, που προκύπτουν λόγω της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
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3.
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Ο Δήμαρχος Αγαθονησίου,
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994
Το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 (256 Α')
Το υπ’ αριθμ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου με θέμα: «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.
4764/2020» στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι σχετικά με το άρθρο 175 του
Ν.4764/2020: «Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 όπως
ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, να προσλαμβάνουν έκτακτο
προσωπικό με μέγιστη διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
Λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του
κορωνοϊού COVID 19, με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020, αντικαταστάθηκε
από την έναρξη ισχύος της (ήτοι 6-11-2020) , η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 και
επέρχονται συγκεκριμένες μεταβολές στο ως άνω πλαίσιο, με σκοπό την απλούστευση,
επίσπευση αλλά και επέκταση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού αυτού.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι έως τις 28/2/2021, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β' βαθμού, για τις περιπτώσεις άμεσης
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας
υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2190/1994.Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού
προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του
άρθρου 20 του Ν. 2190/1994.
Επιπροσθέτως, οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται
στο άρθρο 5 του Π.Δ 164/2004. Έτσι, καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που
είχαν ήδη απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ιδίων, ή παρεμφερών
αναγκών, καθότι τα άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν
άμεσα, χωρίς να απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό
σύνολο»

6.Την αριθμ. 6/2021 (ΑΔΑ: ΩΔ8ΘΩ6Φ-ΜΤΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την
οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας οκτώ(8)
μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών, ή πρόσκαιρων αναγκών η οποία θα
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 τις διατάξεις του άρθρου 20
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του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (256 Α'), το άρθρο 116 του Ν.
4555/2018 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο
η παραπάνω αναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν υπάγεται πλέον στον
υποχρεωτικό έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
7.Την αριθ. πρωτ. 384/15-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΣΝΩ6Φ-Ρ6Ν) ανακοίνωση του Δήμου Αγαθονησίου
8.Τις τρεις (3) υποβληθείσες αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους, από τις οποίες οι δύο (2)
περιείχαν την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Αγαθονησίου,
9. Τον από 24/02/2021 Πίνακα Επιτυχόντων-Προσληπτέων
Αποφασίζει
Α.- Προσλαμβάνει στην Υπηρεσία Καθαριότητας - Ύδρευσης του Δήμου Αγαθονησίου, τα
κάτωθι δύο (2) άτομα με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με την κατωτέρω
ειδικότητα και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την αντιμετώπιση επειγουσών
και πρόσκαιρων αναγκών, που προκύπτουν λόγω της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:
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Β- Μετά την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος επέρχεται αυτοδίκαια η
απόλυσή τoυς.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Ενδιαφερομένους
-Οικονομική Υπηρεσία
Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Κ. Κόττορος

