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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Αριθ. Απόφασης 22/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 7/27-03-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόφασης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
αναγκών».
Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα
συνεδρίαση, η οποία έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. (αρ. ΦΕΚ Β΄55 /11-032020) και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 κατά το διάστημα λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορoνοϊού, στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. πρωτ.
1739/27-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νισύρου για να λάβει
απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της επιτροπής ήταν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παρόντες
Κορωναίος Χριστοφής, Πρόεδρος
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Χαράλαμπος Διακομιχάλης
Κατσιματίδου Άννα
Iωάννης Τριανταφύλλου

Απόντες

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν όλοι παρόντες, ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και αναφερόμενος στο 1ο θέμα, λέει τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν:
α) με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 Ν. 4325/15 (ΦΕΚ-47 Α/11-5-15) οι οποίες στην συνέχεια
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 26/26-8-15 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ-102 Α/26-8-15).
β) με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/18 (ΦΕΚ-102 Α/12-6-18).
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. 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.
Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές
κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει
τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που
απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄
180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της
σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π.,
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας
περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά
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παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει.».
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει η δυνατότητα των Δήμων να προσλαμβάνουν προσωπικό
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 14/14-3-20 πράξης νομοθετικού περιεχομένου
(ΦΕΚ: 64Α), όπως αυτές προστέθηκαν με τις παρ. 1Α και 1Β του άρθρου 37 της υπ’ αρ. 20/20-3-20 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ-68 Α/20-3-20):
«2. 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.
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). 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. Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο
5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)».
Στον Δήμο Νισύρου έχουν διαπιστωθεί ανάγκες για την πρόσληψη έντεκα (11) εργαζομένων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση
των αρνητικών συνέπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID– 19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του με την ειδικότητα «ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας».
Το ανωτέρω προσωπικό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του «Γραφείου Περιβάλλοντος
και Καθαριότητας» του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του
Δήμου Νισύρου.
Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσεων από υποψηφίους θα γίνει επαναπροκήρυξη για τις θέσεις αυτές.
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα καταταγούν στους πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τα
απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης που θα επιλέξουν και επιπρόσθετα με το χρόνο ανεργίας που θα
καταθέσουν.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων η τελική θέση τους στους πίνακες κατάταξης θα ορισθεί κατόπιν
δημόσιας κλήρωσης που θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία θα καθοριστεί με απόφαση Δημάρχου.
Όπως δε προκύπτει από υπηρεσιακό σημείωμα του αναπληρωτή Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για την κάλυψη του κόστους της μισθοδοσίας του
προαναφερόμενου προσωπικού, το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 61.600,00 €, οι πιστώσεις
των Κ.Α.Δ. 20.6041 και 20.6054 δεν υπάρχουν με αποτέλεσμα να χρειαστούν ενίσχυση κατά 44.000,00
€ και 17.600,00 € αντίστοιχα. Η ανωτέρω ενίσχυση θα καλυφθεί κατά:
Α. 5.000,00 € από την επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος δυνάμει της υπ' αριθμόν 18209/13-3-2020
απόφασης του ΥΠΕΣ με θέμα «Έκτακτη κατανομή ποσού 10.770.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19» και η οποία θα εγγραφεί στον Κ.Α.Ε.
Β. 48.500,00 € από την αύξηση της επιχορήγησης δυνάμει της υπ’ αριθμ. 19426/23-03-2020 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Κατανομή ποσού 24.300.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και
ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020» (είχε προβλεφθεί ποσό ύψους
179.000,00 € στον Κ.Α.Ε. 0619.06 του αρχικού προϋπολογισμού εσόδων με τίτλο «ΚΑΠ σε μικρούς
νησιωτικούς και ορεινούς δήμους» ενώ το ποσό της επιχορήγησης είναι 227.500,00 €).
Γ) Κατά 8.100,00 € από την μείωση του Κ.Α.Δ. 00.6312 με τίτλο «Λοιποί Φόροι».
Σε ενδεχόμενο που εγκριθεί η παρούσα εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή, η απόφαση αυτή θα
αποτελέσει παράλληλα δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα
εγκριθεί υποχρεωτικά από το δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή:
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την πρόσληψη έντεκα (11) εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνέπειών της εμφάνισης του
κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του με την ειδικότητα «ΥΕ 16 Εργατών
Καθαριότητας».
Το ανωτέρω προσωπικό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του «Γραφείου Περιβάλλοντος
και Καθαριότητας» του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του
Δήμου Νισύρου.
Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσεων από υποψηφίους θα γίνει επαναπροκήρυξη για τις θέσεις αυτές.
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα καταταγούν στους πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τα
απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης που θα επιλέξουν και επιπρόσθετα με το χρόνο ανεργίας που θα
καταθέσουν.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων η τελική θέση τους στους πίνακες κατάταξης θα ορισθεί κατόπιν
δημόσιας κλήρωσης που θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία θα καθοριστεί με απόφαση Δημάρχου.
Β. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού
Οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νισύρου, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης ως
ακολούθως:






Ως προς το σκέλος των δαπανών:
Αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Δ. 20.6041 κατά 44.000,00 €
Αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Δ. 20.6054 κατά 17.600,00 €
Μείωση του Κ.Α.Δ. 00.6312 κατά 8.100,00 €
Ως προς το σκέλος των εσόδων:
Δημιουργία του Κ.Α.Ε. 1219.01 με πίστωση ύψους 5.000,00 € και τίτλο «Έκτακτη επιχ/ση από
τους Κ.Α.Π. προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19»
Αύξηση του Κ.Α.Ε. 0619.06 με τίτλο «ΚΑΠ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους» κατά
48.500,00 € ο οποίος διαμορφώνεται στο ύψος των 227.500,00 €

Η παρούσα απόφαση αποτελεί δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το δημοτικό συμβούλιο Νισύρου, στην πρώτη
μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 22/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Σωστό Απόσπασμα
Νίσυρος 27-03-2020
Σφακιανού Ανθούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Χαράλαμπος Διακομιχάλης
Κατσιματίδου Άννα

