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Του  Πρακτικού αριθ. 33/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 840/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των συμβάσεων έως 31-03-2022, δύο ατόμων Ι.Δ.Ο.Χ. 
που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από την Π.Ε. Έβρου με τις διατάξεις 
των άρθρων 74 Ν.4745/2020, 175 Ν.4764/2020 και 176 Ν. 4876/2021. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια 
περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 
10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/366399/5904/28-12-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010, λόγω του κατεπείγοντος που έγκειται στην ανάγκη της παράτασης των συμβάσεων 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων της Π.Α.Μ.Θ. καθώς λήγουν στις 31-12-2021.  
Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Πολίτης 
Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης 
Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 
6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 8) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος και 9) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
Απόντες ήταν: 1) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος και 2) Χατζηπέμου 
Χρήστος μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 840: Εισηγούμενη  το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π. Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 7098/27-12-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2.Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/τ.Α΄/06-11-2020 που ορίζει ότι «Η πρόσληψη 
προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή 
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 
2190/1994 (Α' 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. 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 την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται 
η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του περιορισμού της 
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών 
του άρθρου 5 του ΠΔ. 164/2004 (Α'134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της 
σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά 
και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο 
προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 
5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.» - ΑΝΤΙΚ. 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74, ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 175 
ΤΟΥ Ν. 4764/20, ΦΕΚ-256 Α/23-12-20 [Τέλος Τροποποίησης]. 
3.Το αριθ. πρωτ. 91546/24.12.2020 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ 
που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 4764/2020» 
4.Το αρ.πρωτ.9755/8.2.2021 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών «Πρόσληψη προσωπικού για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 ν.4745/2020 και 175 ν.4764/2020» 
 5.Το αρ.πρωτ.23425/30.3.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Διευκρινίσεις για την πρόσληψη εκτάκτου 
προσωπικού». 
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6.Την υπ’ αρίθμ. 121/2021 (ΑΔΑ 9ΕΠΡ7ΛΒ-Ζ5Ζ για την ΠΕ Έβρου) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου προσωπικού δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, διάρκειας έως οχτώ (8) 
μήνες εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της  
δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορονοϊού Covid-19. 
7.Τις από 20-5-2021 συναφθείσες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , κατόπιν των 
από 28.4.2021 πινάκων κατάταξης βαθμολογίας και της αριθ. Δ.Δ.οικ.1534/8.4.2021 (ΑΔΑ 6ΡΣΜ7ΛΒ-
ΩΘΔ) ανακοίνωσης, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορονοϊού COVID-19, 
που είναι ενεργές δεδομένου ότι η διάρκειά τους ορίστηκε  έως 31-12-2021 και ειδικότερα ως εξής :  
1)Γκουτζουρέλα Θεοδώρα του Παναγιώτη ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2) Δαβάκη Μαριάνθη  του Γεωργίου ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
8.Τις διατάξεις του αρ. 176 του ν. 4876 (ΦΕΚ 251 Α΄/23-12-2021) σύμφωνα με τις οποίες ‘’Συμβάσεις 
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα 
νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη 
τους και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την 
προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. 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 την παράταση συνεδρίασή του. Η παράταση των ανωτέρω 
συμβάσεων αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του 
νόμου και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ΄ αυτών δεν 
εφαρμόζονται οι περιορισμοί  των άρθρων 5 και 7 του ΠΔ. 164/2004 (Α' 134) καθώς και οι περιορισμοί της 
παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α' 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, 
περιλαμβανομένων των παρατάσεων τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα 
των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του ΠΔ. 164/2004 (Α' 134).  
Επειδή, 
Α) οι συμβάσεις των ανωτέρω υπαλλήλων άρχισαν κατά την 20η Μαΐου 2021 και λήγουν την 31η 
Δεκεμβρίου 2021  
Β) η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται από το άρθρο 176 του ν. 4876/2021 , δεν θα μεταβάλλει τον 
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω 
συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεων τους, δεν υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του ΠΔ. 164/2004 (Α' 134).  
Γ) η παράταση της σύμβασης, όπως και η πρόσληψη, γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής 
Δ) στην παρούσα χρονική στιγμή δεν έχουν εξαλειφθεί οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που 
προκύπτουν από τη διασπορά του κορονοϊού COVID 19 και οι ανάγκες λήψης προληπτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, θεωρούμε ότι κρίνεται 
απαραίτητη η παράταση των από 20/5/2021 και 31/12/2021 ισχυουσών συμβάσεων των ανωτέρω 
αναφερόμενων ΙΔΟΧ υπαλλήλων. 
 
Με βάση τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Α) Την παράταση των από 20/5/2021 ισχυουσών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου που λήγουν την 31/12/2021 και συνάφθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 
4745/2020 (Α' 214) λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού (covid 19) εξαιτίας σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας  
έως και την 31/03/2022, επειδή οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από τη 
διασπορά του κορονοϊού COVID 19 και οι ανάγκες λήψης προληπτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής 
της δημόσιας υγείας παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης και των παρακάτω 
1)Γκουτζουρέλα Θεοδώρα του Παναγιώτη ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2)Δαβάκη Μαριάνθη του Γεωργίου του ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Η μισθοδοσία θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 4072.0342.0006 ποσό 10.000,00 και ΚΑΕ 4072.0352.0006 
ποσό 2.500,00. 
Β) τη δέσμευση αναφορικά με την εγγραφή των απαιτούμενων ποσών στους ΚΑΕ 4072.0342.0006 ποσό 
10.000,00 και ΚΑΕ 4072.0352.0006 ποσό 2.500,00, στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σε 
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συνεδρίαση του ΠΣ μετά την παράταση  (σύμφωνα με το αρθ. 176 ν.4876/2021). 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει: Α) Την παράταση των από 20/5/2021 ισχυουσών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου που λήγουν την 31/12/2021 και συνάφθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 
του ν. 4745/2020 (Α' 214) λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού (covid 19) εξαιτίας σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας  
έως και την 31/03/2022, επειδή οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από τη 
διασπορά του κορονοϊού COVID 19 και οι ανάγκες λήψης προληπτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής 
της δημόσιας υγείας παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης και των παρακάτω 
1)Γκουτζουρέλα Θεοδώρα του Παναγιώτη ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2)Δαβάκη Μαριάνθη του Γεωργίου του ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Η μισθοδοσία θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 4072.0342.0006 ποσό 10.000,00 και ΚΑΕ 4072.0352.0006 
ποσό 2.500,00. 
Β) τη δέσμευση αναφορικά με την εγγραφή των απαιτούμενων ποσών στους ΚΑΕ 4072.0342.0006 ποσό 
10.000,00 και ΚΑΕ 4072.0352.0006 ποσό 2.500,00, στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σε 
συνεδρίαση του ΠΣ μετά την παράταση  (σύμφωνα με το αρθ. 176 ν.4876/2021). 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  840/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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