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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ
Έχοντας υπόψη:
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» και του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28-03.03.1994
τ.Α’) με θέμα «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» 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 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’) σύμφωνα με το οποίο «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 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΄).
9. 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.
10. 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».
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11. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/06-11-2020 τ.Α’) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23-12-2020 τ.Α’) από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της (06-11-2020).
12. Το αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Θέματα
προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020» σύμφωνα με το οποίο «Άρθρο 175
- Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/1994 όπως ισχύουν, παρέχεται η
δυνατότητα στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού1, να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με μέγιστη διάρκεια σύμβασης
οκτώ 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 οικείας 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. Λαμβάνοντας υπόψη
ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κατεπειγουσών αναγκών έχει έναρξη ισχύος την 6η Νοεμβρίου
2020, οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της Ιουλίου 2021 (οπότε και
συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών). 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 ίδιων ,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. Απαγορεύεται ωστόσο η μετατροπή των συμβάσεων αυτών
σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό των δήμων και των περιφερειών, που
προσλαμβάνεται με τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό
στοιχείαΔ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β* 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.».
13. Το αριθμ. πρωτ. 9755/08-02-2021 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσληψη
προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των άρθρων 74 Ν. 4745/2020 και 175 Ν. 4764/2020» σύμφωνα με
το οποίο διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις που θα συναφθούν, βάσει των ως άνω διατάξεων, έως τις 28-022021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους οκτώ μήνες και ως εκ τούτου δύνανται να εξαντλήσουν τη μέγιστη διάρκεια των οκτώ (8)
μηνών.
14. 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.)».
15. Τις πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει στην εύρυθμη λειτουργία του
ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και των μέτρων που έχουν ληφθεί για
την αποφυγή της διάδοσης του, την υποχρεωτική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων του
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ και την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό στους χώρους αρμοδιότητας
του, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Συνεπώς κρίνεται
επιβεβλημένη η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
16. Την αριθμ. πρωτ. 161/15-02-2021 Βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης προσωπικού.
17. Την αριθμ. 1/16-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΚ1ΒΟΚΒΔ-ΠΟΤ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ), η οποία αφορά την έγκριση
πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τις συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 στο ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020
(ΦΕΚ 256/23.12.2020 τ.Α’).
18. Την αριθμ. πρωτ. 170/17-02-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων,
συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών του
ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ (ΑΔΑ: 67ΟΓΟΚΒΔ-3ΙΚ).
19. Την αριθμ. πρωτ. 187/22-02-2021 Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ΔΕ Γενικών
Καθηκόντων που υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ (8) μηνών
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σύμφωνα με την αριθμ. αριθμ. πρωτ. 170/17-02-2021 (ΑΔΑ: 67ΟΓΟΚΒΔ-3ΙΚ) ανακοίνωση πρόσληψης
του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ.
20. Την αριθμ. πρωτ. 188/22-02-2021 Ονομαστική κατάσταση αποκλειομένων υποψηφίων ΔΕ
Γενικών Καθηκόντων που υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ (8)
μηνών σύμφωνα με την αριθμ. αριθμ. πρωτ. 170/17-02-2021 (ΑΔΑ: 67ΟΓΟΚΒΔ-3ΙΚ) ανακοίνωση
πρόσληψης του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ.
21. Την αριθμ. πρωτ. 189/22-02-2021 Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ υποψηφίων
ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα μετά την 19-07-2004 σύμφωνα με το Π.Δ.
164/2004 και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Προσλαμβάνει ως ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση σχέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, από 23-02-2021 έως και 22-10-2021, για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΠΔΔ
ΠΑΟΔΑΝ, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την
αποφυγή της διάδοσης του, της υποχρεωτικής τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων του Υπουργείου
Υγείας και του ΕΟΔΥ και της ανάγκης για επιπλέον προσωπικό στους χώρους αρμοδιότητας του, καθώς το
υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23-12-2020 τ.Α’), το αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφό
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.
4764/2020» και την αριθμ. πρωτ. 161/15-02-2021 βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης προσωπικού, τους παρακάτω:
1.
2.
3.
4.

Γαρεφαλάκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Τραντά Ιωάννα του Γεωργίου
Χατζημαρκάκης Ανδρέας του Νικολάου
Κασωτάκη Μαρία του Γεωργίου

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