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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘΜ. 144 /2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 για πρόσληψη προσωπικού για
απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες σε συνδυασμό με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν.
4325/2015.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994, «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄/1994), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4765/2021.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 «Διατάξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19 από τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 175 του Ν.
4764/2020.
5. Το αριθ. Πρωτ. 91546/24-12-2020 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄) και διατηρείται σε ισχύ μέχρι τις 28-2-2021.
7. Την αριθ. 10/15-01-2021 (ΑΔΑ: 9Υ9646ΜΓ3Ι-3ΘΥ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμης
με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη επτά ατόμων ΙΔΟΧ προσωπικού για αντιμετώπιση
εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών για την διαχείριση των συνεπειών λόγω σοβαρής
απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία COVID-19.
8. Την αριθ. 17386/05-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΑΥΟΡ1Φ-ΚΨΟ) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής.

9. Την αριθ. 956/9-2-2021 Ανακοίνωση Δήμου Σάμης για την πρόσληψη προσωπικού
για την κάλυψη απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών συνολικά επτά ατόμων
διαφόρων ειδικοτήτων, λόγω του Κορωνοϊού «COVID-19» σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.
10. Το αριθ. Πρωτ. 9755/8-2-2021 νεώτερο διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο οποίο αναφέρεται ρητώς ότι « οι συμβάσεις που θα συναφθούν έως
τις 28-2-2021, μπορούν να εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών,
και συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί μπορούν να παραταθούν μέχρι την
συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών, με απόφαση
του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου ύστερα από προηγούμενη απόφαση της οικίας
οικονομικής επιτροπής».
11. Το αριθ. Πρωτ. 31799/19-2-2021 έγγραφο του Τ.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων
Κέρκυρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

12. Την αριθ. 38/22-2-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμης με θέμα
«Εξάντληση χρονικής διάρκειας των οκτώ μηνών για το προσωπικό που θα
προσληφθεί για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής
της δημόσιας υγείας , «Κορωνοϊού COVID-19» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175
του Ν. 4764/2020.

13.Το από 16-2-2021 Πρακτικό Επιτροπής παραλαβής αιτήσεων και ελέγχου
δικαιολογητικών που συστάθηκε με την αριθ. 444/65/19-1-2021 Απόφαση Δημάρχου.
14. Την κατεπείγουσα ανάγκη λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία COVID-19, καθώς επίσης την
υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Σάμης κατά την διάρκεια ισχύος των εκτάκτων
μέτρων.
15.Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Πρόσληψη των κατωτέρω επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών
αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.
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Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει τους Κωδικούς του προϋπολογισμού
οικον. έτους 2021 όπως αναγράφεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η σχέση εργασίας λήγει χωρίς την δυνατότητα ανανέωσης και παράτασης της συμβάσεως
όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2190/94.
Ο Δήμαρχος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Δημάρχου
Γραφεία Δημοτικών Ενοτήτων
Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Αυτοτελές γραφείο Κοινωνικής Προστασίας
Ανωτέρω ενδιαφερόμενους

