
                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

                                                                               ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   Τ Ο Υ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Π ρ ο ς 

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου  μερικής απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης) 

ειδικότητας ΥΕ Σχολικών καθαριστών/στριων, διάρκειας τεσσάρων (4) 

μηνών, για την αντιμετώπιση  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07  όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 

4547/18, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού 

οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της από 14/03/2020 ΠΝΠ, που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

37 παρ. 1 της από 20/03/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

68/τ.Α/2020, σύμφωνα με τις οποίες «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. 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 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-206-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82-%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-9-21/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/


δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση 

συνεδρίασή του. 

3. Tο με αρ. πρωτ. 45201/17-07-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών περί 

των τετράμηνων συμβάσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων που 

προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού. 

4. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό λόγω της 

απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19. 

5. Το γεγονός ότι η κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης θα καλυφθεί από 

την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020, που θα γίνει στο 

αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

6. Το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται κατεπείγον προκειμένου για την 

αντιμετώπιση  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, κυρίως σε ένα 

ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, όπως αυτό της λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Λαμιέων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω 

Εισηγούμαστε 

την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης), διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών,  για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του και συγκεκριμένα : 

 

α/α 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Σχολικών καθαριστών/στριων μερικής 

απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης)   
20 Τέσσερις  (4) μήνες 

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά κατηγορία και κλάδο θα είναι τα οριζόμενα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Η διεύθυνση που θα προσφέρει υπηρεσίες το ως άνω αναφερόμενο 

προσωπικό είναι η Δ/νση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & 

¨Πολιτισμού, Τμήμα Παιδείας. 

Η δαπάνη για την πρόσληψη των ανωτέρω, θα βαρύνει τους Κ.Α. όπως 

διαμορφωθούν στην αμέσως επόμενη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. 

Έτους 2020. 

         Λαμία, 01  – 09 –  2020 

Η Εισηγήτρια  Ο Αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Προγραμματισμού 

και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ο Αντιδήμαρχος 

 

Τσούμα Κωνσταντίνα 

 

Συργουνιώτης Βασίλειος 

 

    Κουτσοβέλης Σωτήριος 

 



                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

                                                                               ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   Τ Ο Υ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Π ρ ο ς 

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, YE εργατών 

καθαριότητας, για την αντιμετώπιση  των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του.» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07  όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 

4547/18, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού 

οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της από 14/03/2020 ΠΝΠ, που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

37 παρ. 1 της από 20/03/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

68/τ.Α/2020, σύμφωνα με τις οποίες «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. 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. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-206-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82-%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-9-21/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/


3. Tο με αρ. πρωτ. 45201/17-07-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών περί 

των τετράμηνων συμβάσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων που 

προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού. 

4. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό λόγω της 

απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19. 

5. Το γεγονός ότι η κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης θα καλυφθεί από 

την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020, που θα γίνει στο 

αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

6. Το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται κατεπείγον προκειμένου για την 

αντιμετώπιση  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, δεδομένων και 

των νέων συνθηκών διασποράς του. 

7. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας στο χώρο ευθύνης του Δήμου 

Λαμιέων αποτελούν κρίσιμο τομέα παρεμβάσεων για τη διασφάλιση του 

τομέα υγείας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω 

Εισηγούμαστε 

την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του και συγκεκριμένα : 

 

α/α 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΥΕ Εργατών καθαριότητας 6 Τέσσερις  (4) μήνες 

 

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά κατηγορία και κλάδο θα είναι τα οριζόμενα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Η διεύθυνση που θα προσφέρει υπηρεσίες το ως άνω αναφερόμενο 

προσωπικό είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Τμήμα 

Καθαριότητας.    

Η δαπάνη για την πρόσληψη των ανωτέρω, θα βαρύνει τους Κ.Α. όπως 

διαμορφωθούν στην αμέσως επόμενη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. 

Έτους 2020.  

         Λαμία, 01  – 09 –  2020 

Η Εισηγήτρια  Ο Αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Προγραμματισμού 

και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ο Αντιδήμαρχος 

Τσούμα Κωνσταντίνα Συργουνιώτης Βασίλειος     Κουτσοβέλης Σωτήριος 

 




