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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28-03.03.1994 τ.Α’) με θέμα
«Έκταση εφαρμογής – τρόπος πρόσληψης» του Κεφαλαίου Γ’ με θέμα «»Σύστημα προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134-19.07.2004 τ.Α’) με θέμα
«Διαδοχικές συμβάσεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143-28.06.2007 τ.Α’) με θέμα «Προσωπικό
για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2, περ. ιε' του Ν. 3812-2009 (ΦΕΚ 234-28.12.2009 τ.Α') με θέμα
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994».
5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55-11.03.2020 τ.Α’), άρθρο 10 παρ.1, με θέμα
«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COCID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως
συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευομένων
νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5
του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.
6. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64-14.03.2020 τ.Α’), άρθρο 24 παρ.2 με θέμα
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με την οποία 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) και της περ. ιέ της παρ. 2
του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες.
7. Τις διατάξεις του άρθρο 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64-14.03.2020 τ.Α’),
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).».
8. 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 68-20.03.2020 τ.Α’) όπου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2, άρθρ. 24 της 14η /3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64-14.03.2020 τ.Α’) 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 (ΦΕΚ 134-19.7.2004 τ.Α’).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143-28.6.2007 τ.Α’) 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΄).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234-28.12.2009 τ.Α’) όπου
προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
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11. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α’/1994) όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ.12α του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180-9.9.1999
τ.Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.6 του Ν.3260/04 (ΦΕΚ 151-06.08.2004 τ.Α’). 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.
12. Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.03.2020 έγγραφό της Γενικής Γραμματείας
Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
13. Το ΦΕΚ 1079 - 1.6.2011 τ. Β', με θέμα «Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου και σύσταση νέου
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)»
14. Τις πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει στην εύρυθμη λειτουργία της
υπηρεσίας λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την
αποφυγή της διάδοσης του και συγκεκριμένα στην εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών αθλητικών χώρων
και του δημοτικού κινηματογράφου, καθώς για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων του
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ απαιτείται επιπλέον προσωπικό στους χώρους αυτούς και το υπάρχον
προσωπικό του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Συνεπώς κρίνεται
επιβεβλημένη η πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
15. Την αριθμ. πρωτ. 1058/30-06-2020 Βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης προσωπικού.
16. Την αριθμ. 29/09-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Αθλητικού
Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ), η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού τριών (3)
ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής
διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών του ΝΠΔΔ
ΠΑΟΔΑΝ.
17. Την αριθμ. πρωτ. 1071/07-07-2020 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), τριών (3) ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων,
συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών του
ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ (ΑΔΑ: ΩΓΝΓΟΚΒΔ-0ΗΔ).
18. Τον από 13-07-2020 πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων (ΨΙ6ΥΟΚΒΔ-1ΣΥ)
που υπέβαλαν αιτήσεις για συμμετοχή στην αριθμ. 1071/07-07-2020 Ανακοίνωση πρόσληψης του ΝΠΔΔ
ΠΑΟΔΑΝ (ΑΔΑ: ΩΓΝΓΟΚΒΔ-0ΗΔ).
19. Τις ανάγκες του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου.
20. Την από 13-07-2020 υπεύθυνη δήλωση του Ελευθερίου Αλεξανδρίδη του Αλεξάνδρου περί
αποδοχής της πρόσληψης (2ος στη σειρά κατάταξης στον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των
υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Προσλαμβάνει ως ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση σχέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών από 14-07-2020 έως και 13-09-2020 τον
Ελευθέριο Αλεξανδρίδη του Αλεξάνδρου.

Ο Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.
Ελευθέριος Σ. Ραφαϊλάκης
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